
 
 

 

Dear Parents/Guardians: 
 
We would like to bring to your attention the dangers of online games which have become 
increasingly popular among our students. We hope that this information will help you learn 
more about this trend and make educated decisions.  
 
Fortnite, Fortnite Battle Royale, and PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) are online 
games and apps, where players do not have to pay to play. In Battle Royale, 100 players 
compete against each other to be the last person standing in player vs player (PVP) combat. 
Users play against people of different ages from across the world, and can talk and interact 
with each other as they play through the in-game chat feature. These games are available 
on a multitude of platforms such as PC, PS4, Xbox, Nintendo as well as a mobile version on 
both IOS and Android making the game easy to play on a smartphone. Even though the 
game is rated for 12 years of age and above, younger children are playing it. 
 
We would like to highlight the dangers of such games and the harmful effects of excessive 
gaming: 
 

 A child could easily spend in excess of 6 hours playing during school nights and 
discard their studies, homework and even forego sleep. The lack of sleep not only 
affects their concentration level at school but can affect their immune system, 
memory and school performance. 

 According to the American Psychological Association, playing violent video games 
promotes aggressive thoughts, emotions, and behaviors, as well as a decreased 
tendency to help others. 

 Developing an addiction to video games is possible.  In 2018, the World Health 
Organization declared gaming addiction as a mental health disorder. Addiction to 
video games can lead to depression and anxiety in children and can cause children to 
become socially isolated. 

 Spending excessive amounts of time playing video games decreases the time spent 
on other activities such as reading, sports, interacting with family and friends, and 
more. 

 Voice chatting with strangers might subject them to offensive and abusive language 
that can harm them and they may learn and repeat. There is no way to know who is 
playing with your child and what they are telling them. 

 Playing violent video games could lead to bullying and cyberbullying.  

 Watching the screen for long periods of time exposes children to blue light emission 
and results in headaches, neck/shoulder pain, eye strain, dry and irritated eye, 
reduced attention span, poor behavior, and irritability. 

 Being sedentary for long hours while playing video games could lead to obesity. 

 Distinguishing between the game and real life can become difficult for young 
children. 

 After spending hours in the world of virtual reality, processing information in a 
classroom can become increasingly challenging for children because their brains are 



 
 

used to high levels of stimulation that video games provide. The inability to process 
lower levels of stimulation leaves children vulnerable to academic challenges. 
 

We do not recommend the use of these games, and would urge you to encourage your 
children to use more educational websites and ensure that their online or gaming time is 
monitored, and most importantly limited. Have an open and honest conversation with your 
children about their online gaming habits, the effects of excessive gaming, online strangers, 
and the points above. Most importantly, involve yourself in your children’s cyber life.  
 
The well-being of your children is a priority for us and a shared responsibility with you, the 
parents. 
 
Sincerely,  

 باوانى بةِرَيز 
ةكان  لة نَيو يبةشَيوةيةكى زياد باَلوبؤتةوة لة تؤِرة كؤمةاَليةتئَيمة دةمانةوَى ئاطادارتان بكةينةوة  دةربارةى ئةو ياريانةى كة 

ثةروةردةو فَيركردن . مةتيتان بدات دةربارةى ئاراستةىهيوادارم ئةم زانياريانة يار مندااَلن .  
لة ئؤنالينيش  شةرى جةنط  ) ثؤثجى (  لة نَيو بةرنامةكاندا هةية و ، يت بةتل رؤيال لةطةَل ثلةيةر ئةنؤنسافؤرتن يت ،افؤرتن
بؤ ئةوةى دوا كةس يةكرت  دذىزان ثَيشربكَى دةكةن ييار 100 ،ردن . لة جةنط ك. كاتَيك ياريزانةكان ثارة نادةن بؤ يارى  ةدا هةي

دانى جةنط بةرامبةر ياريزانانى تر . ةيبَيت بوةستَيت لة م  
سةرى دنيا بؤ ئةو سةرى دنيا وةهةروةها ةنى جياواز و لةو تةميارى دذى يةكرت دةكةن بةرامبةر خة َلكانَيك لةبةكارهَينةرةكان 

تنن قسة لةطةَل يةكرت بكةن و كار لةيةكرت بكةن هةروةك ضؤن يارى لةطةَل يةكرت دةكةن وة قسةى تايبةت لةطةَل يةكرت ادةتو
 ،   PS4   ، Xboxى زؤر بةرضاو دةكةوَيت لة زؤربةى ئامَيرةكانى وةك  كؤمثيوتةر ئةم ياريانة بةشَيوةيةكدةكةن . 

Nintendo  ، وة لة هةردوو جؤرى ظَيرذنى مؤبايلةكانى IOS , Android   ،  وةك ضؤن ياريةكة دةتوانَيت بة ئاسانى بكرَيت
بؤ سةرةوة بةالم مندااَلن و طةجنةكامنان هةر  12تةمةن   ىلة ناو تةلةفؤن . هةرضةندة ياريةكان هةَلسةنطَيندراون بة طوَيرة

 ن . ياريةكة دةكة
 

 كايطةرى زيانبةخشى زياد بةكارهَينانى ئةم ياريانة : ئَيمة حةز دةكةين تيشك خبةينة سةر يارية مةترسى دارةكان و 
  كان كاتذمَير يارى بكات لة شةوانى قوتاخبانة وةهةروةها بشتطوَى خستنى وانة 6ماوةى منداَل زؤر بة ئاسانى دةتوانَين ،

يش . كةم خةوى نةك تةنها كاردةكاتة سةر قوتاخبانة بةَلكو كاردةكاتة سةر سيستةمى ئةركى ماَلةوةو هةتا كةم خةو
 تواناكانيان لة قوتاخبانة . و  بةرطريش 

  بةطوَيرةى لَيكؤلينةوةى كؤمةَلطةى ئةمريكى . سةيركردنى ئةو ياريانةى كة بريى هؤشى منداَل بةرةو توند و تيذى
 ى خةيةكرتى الواز دةكات . دةبات سؤز و رةفتارى باشو يارمةتى دان

  رَيكخراوى تةندروستى جيهانى ِرايطةياند ئاَلودةبوون  2018دةركةوتنى ئةم جؤرة ياريانة و ئاَلودةبوون طوجناوة . لة
ياريانة دةبَيتة  يديؤوونى وةهةروةها ئاَلودةبوون بةم جؤرة ظبةم جؤرة ياريانة دةبَيتة هؤى نارَيكى تةندروستى دةرو

 مؤكى و دَلة ِراوكَى لة منداَل وة وادةكات كة منداَل لة كؤمةَلطة دابربَيت . هؤى خة

  لة ضاالكى يةكانى ترى وةك  وةبةسةر بردنى كاتَيكى زؤر لةم جؤرة ظيديؤ و ياريانة وا لة منداَل دةكات دوور كةوَيتة
 خَيزان و هاورَيكانيان و شتى تريش . ، وةرزش  ،خوَيندنةوة 

 يؤ لةطةَل كةسَيكى بَيطانة لةوانية ملكةضى بَيت بان جنَيوى ناشريينى ثَيبدات و ئةويش دووبارةى قسة كردن بة ظيد
سة لةطةَل منداَلةكةت دةكات كَى يةو لةكوَي يةو ضى قهيض ِرَيطايةكيش نية بؤ ئةوةى بزانى ئةو كةسةى كة بكاتةوة . 

 ثَيدةَلَيت . 

 



 
 

 

  زعاج كردن . ئسةير كردنى ئةم جؤرة ظيديؤيانةو ئةم ياريانة لةوانية ببَيتة هؤى كارَيكى نةطريسى و 

 و مل  ةكات كة  توشى سةرئَيشة و شانطى شني وا لة مندال دنشة بؤ ماوةيةكى زؤر  سةيركردنى ِرةسةيركردنى شا 
 رةفتارى هةذار و هةستةوةرةكان .  ،نج كةم كردنةوةى سةر ،وشكى ضاو ، ئَيشة دةبن وة هةروةها فشارى ضاو 

  . دانيشنت بؤ ماوةيةكى زؤر لةسةر ئةم ياريانة و سةيركردنى ظيديؤ لةوانية ببَيتة هؤى قةَلةوى 

 ةكارَيك . ينة دةبَيتة شتَيكى ئةستةم بؤ هةرزجياكردنةوة لة نَيوان ئةم جؤرة ياريانة و ذيانى ِراستةق 

  دواى بةسةر بردنى ضةند كاتذمَيرَيك لةم جيهانة ِراستية . ئةو زانياريانةى كة لة ثؤل ثَيى دةدرَيت لةوانية ببَيتة
طرفت بؤى ضونكة مَيشكى ئةوان لة ئاستَيكى بةرز داية بة هؤى ئةم ظيديؤ و ياريانةوة كة وا نيشاندةدات ئةوان لةم 

 ئةكادميش دةبن .  ئاستة نزم ترن وةهةروةها توشى الوازى طرفتى

انت دةدةين كة تؤ  منداَلةكةت  هانبدةى بؤ زياتر بةكارهَينانى هسثَيرين بؤ ئةوة جؤرة ياريانة . بةَلكو ئَيمة نناائَيمة ِرات
وَيبسايدى ثةروةردةيى . وة زياتر هةوَلبدةى بؤ ئةو ياريانةى كة ضاودَيرى لةسةرة وة زؤر طرنط و سنوردارن . دةبَيت 

ى ِراستطؤيانة هةبَيت بة منداَلةكةت بَلَيى دةربارةى ئةم ياريانة . زياد يارى كردن و كاريطةريةكانى . ئةو كةسة ووطؤيةكتطف
 . شتة طرنطةكان . خؤت بةشداربة لة ذيانى منداَلةكةت ياريةكانى . بَيطانانةى كة ياريان لةطةَل دةكات وة ئةم خااَلنةى سةرةوة 

 
 رثرسياريةتى هاوبةش بكةين لةطةَل ئَيوة . ،  بةباشى دةزانني كة بةمنداَلةكةت طرنطة بؤ ئَيمة  تةندروستى

 
 أعزائنا أولياء األمور 

 
نود أن نلفت انتباهكم إلى مخاطر األلعاب عبر األنترنيت والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد 

ة المزيد عن هذا الموضوع بين طالبنا، نأمل أن تساعدكم المعلومات الوادرة هنا في معرف

 واتخاذكم قرارات تربوية.

الفورت نايت، والفورت نايت رويال والبوبجي هي ألعاب وتطبيقات على شبكة اإلنترنيت، 

حيث ال يضطر الالعبون لدفع المال من أجل اللعب لكونها ألعاب مجانية، على سبيل المثال 

شخص يتنافسون ضد بعضهم  100تتطلب أن يشارك في اللعبة  Battle Royaleفإن لعبة 

(. يلعب المشاركون ضد PVPالبعض ليكون آخر شخص يقف في مواجهة الالعب )

أشخاص من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف دول العالم، ويمكنهم التحدث والتفاعل فيما 

عبة. تتوفر هذه األلعاب على بينهم أثناء اللعب من خالل خاصية الدردشة الموجودة داخل الل

العديد من األنظمة مثل الحاسوب الشخصي والبلي ستيشن واإلكس بوكس والناينتيندو 

باإلضافة إلى الجواالت بنظامي األبل واألندرويد مما يجعل اللعبة سهلة الوصول إلى 

إال أن عامًا،  12الهواتف الذكية، وعلى الرغم من تصنيف هذه اللعبة للفئات العمرية فوق 

 األطفال األصغر عمرًا يلعبونها حاليًا.

نود أن نسلط الضوء على مخاطر مثل هذه األلعاب واآلثار الضارة المترتبة على استخدام 

 -األلعاب بشكل مفرط:

يقضي الطفل قرابة الست ساعات يوميًا يلعب بهذه األلعاب على حساب دراسته  ●

عات نومه، ال يؤثر قلة النوم على مستوى والواجبات المدرسية، كما ستؤثر على عدد سا

 تركيزهم فقط، بل يؤثر سلبًا أيضًا على أداء نظام المناعة والذاكرة لديهم وأدائهم الدراسي.

 



 
 

 

وفقًا لتقارير رابطة علم النفس األمريكية، فإن ممارسة ألعاب الفديو العنيفة يشجع على  ●

األفكار العدوانية، كما ويؤثر على العواطف والسلوكيات بشكل عام، فضال عن إنخفاض 

 الميول اإلنسانية كمساعدة األخرين.

منظمة الصحة  يمكن أن تتسبب هذه األلعاب اإلدمان على ألعاب الفديو، فقد نشرت ●

إن اإلدمان على ألعاب الفديو يقود إلى إضطراب في الصحة العقلية  2018العالمية في العام 

ويمكن أن يؤدي إلى حاالت اإلكتئاب والقلق لدى األطفال ويمكن أن يؤدي إلى عزلة األطفال 

 إجتماعيًا.

قت المستغرق في إن إستهالك الكثير من الوقت في لعب ألعاب الفديو ممكن أن يقلل الو ●

األنشطة األخرى كالقراءة والرياضة والتفاعل مع العائلة واألصدقاء وغيرها من األنشطة 

 األخرى.

إن الدردشة الصوتية مع الغرباء قد تحتوي على لغة مسيئة قد تضر بأطفالكم حيث ال  ●

 توجد أي طريقة لمعرفة من الذي يلعب مع أطفالكم وماذا يقول لهم.

 الفديوية قد يؤدي إلى التنمر والتسلط  والعنف عبر األنترنيت. لعب األلعاب ●

مشاهدة الشاشة اإللكترونية لفترات طويلة قد يؤدي إلى الصداع، اآلالم الرقبة والكتفين،  ●

إجهاد العين، إنخفاض فترات التركيز واإلنتباه وسوء السلوك والعصبية بسبب الضوء 

 األزرق من الشاشة.

 ويلة أثناء اللعب يؤدي إلى السمنة.الجلوس لفترات ط ●

قد يصبح التمييز بين اللعبة )الحياة اإلفتراضية( والحياة الواقعية صعبًا لدى األطفال  ●

 الصغار.

فتراضي ، قد يصبح التعامل مع المعلومات في بعد قضاء ساعات في عالم الواقع اإل ●

م لمستويات خَدسَتلألطفال ألن أدمغتهم ُتالفصل الدراسي أمًرا صعًبا على نحو متزايد بالنسبة 

عالية من التحفيز توفرها ألعاب الفيديو. إن عدم القدرة على معالجة المستويات المنخفضة 

 .من التحفيز يترك األطفال عرضة للتحديات األكاديمية

نحن ال ننصح بإستخدام هذه األلعاب، كما نحثكم لتشجيع أطفالكم على استخدام المزيد من 

واقع التعليمية وضمان مراقبتهم أثناء التصفح لمواقع األنترنيت أو األلعاب، ونتمنى أن الم

تقوموا بإجراء محادثة صادقة معهم حول عادات اللعب عبر اإلنترنيت وتأثيرها السلبي عند 

 اإلفراط في استخدامها، كما نرجو تبيان مخاطر التواصل مع الغرباء عن طريق اإلنترنيت .

 

 فاهية أطفالكم يمثل أولوية بالنسبة لنا ومسؤولية مشتركة مع أولياء األمور.إن صحة ور

 

 تقبلوا تحياتنا

 


