
Safe Kids 

خيارك املثالي لحماية  أطفالك ومتابعة استخدامهم لإلنترنت والتحكم في أنشطتهم ومنع وصولهم للمحتوى غير 

املزود العاملي الرائد لتقنيات وخدمات أمن  Kasperskyاملناسب ألعمارهم نقدمها لك بالشراكة والتعاون مع 

 املعلومات. 

 كيفية إنشاء حساب لألهل •

باستخدام أي متصفح وقم بإنشاء حساب جديد لألم/األب )عنوان بريد الكتروني  my.kaspersky.comادخل إلى  .1

 وكلمة مرور( كما في الصورة التالية:

 

 :قم بإضافة رمز التفعيل الذي يصلك عبر رسالة نصية كما يظهر  في الصورة التالية .2

https://my.kaspersky.com/


 

باسم  my.kaspersky.com ن لألهل التحكم بجميع إعدادات الخدمة من خالل تسجيل الدخول على الرابطيمك .3

، بعد تسجيل الدخول املستخدم وكلمة املرور التي تم استخدامها خالل تعريف الخدمة في الخطوتين السابقتين

 ة في الصورة التالية:يمكنك الوصول الصفحة املوضح

 

 هذه الصفحة تحتوي مجموعة من املعلومات:

 قائمة األطفال. •

 ملخص حالة كل طفل. •

 تحديد موقع جهاز الطفل. •

 تقارير وإعدادات ساعات استخدام جهاز الطفل. •

 تقرير وإعدادات التطبيقات على جهاز الطفل. •

 تقرير واعدادات نشاط الطفل عبر حسابه على فيسبوك. •

 .وإعدادات خاصة بجهاز الطفلتقرير  •

https://my.kaspersky.com/


 يفية تثبيت البرنامج على جهاز طفلكك •

 :
ً
 ابتع الخطوات التالية: Windowsفي حال كان الطفل يستخدم جهاز حاسوب أوال

 بطفلكلكمبيوتر الشخص ي الخاص لمتصفح الويب  على kas.ps/kidsالرابط التالي:  بإضافةقم  .1

 

على  Kaspersky Safe Kids وقم بتثبيت" )تنزيل للكمبيوتر الشخص ي( Download for PC" اضغط على أيقونة .2

 طفلك، ثم اتبع تعليمات اإلعداد السريع. جهاز

 

اإلعداد على جهاز طفلك سيطلب منك إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور التي قمت بتعريفها  مرحلةخالل  .3

 خالل تأسيس حساب الوالد.

  

https://me-en.kaspersky.com/safe-kids#downloads


 :
ً
 (MACحال كان الطفل يستخدم جهاز حاسوب )ثانيا

 .الذي يستخدمه طفلك Macجهاز لمتصفح الويب  على  kas.ps/kidsلرابط التالي: ا قم بإضافة .1

 

على كمبيوتر  Kaspersky Safe Kids وقم بتثبيت MAC" تنزيل لجهاز Download for MAC" اضغط على أيقونة .2

 طفلك، ثم اتبع تعليمات اإلعداد السريع.

 

اإلعداد على جهاز طفلك سيطلب منك إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور التي قمت بتعريفها  مرحلةخالل  .3

 خالل تأسيس حساب الوالد.

 

  

https://me-en.kaspersky.com/safe-kids#downloads


 :
ً
 (iPhone/iPadفي حال كان الطفل يستخدم )ثالثا

 . App Storeعبر  Kaspersky Safe Kids عن  ابحث  .1

 

 واتبع تعليمات اإلعداد السريع. التطبيق بتنزيلقم  .2

خالل خطوات اإلعداد على جهاز طفلك سيطلب منك إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور التي قمت بتعريفها  .3

 .األبخالل تأسيس حساب 

دارة جميع قواعد الحماية إل ، باألبالخاص  iPadأو  iPhoneعلى جهاز  Kaspersky Safe Kidsتثبيت  بإمكانك .4

 على إشعارات حول األنشطة املشكوك فيها.التي تستخدمها عن ُبعد باإلضافة إلى الحصول 

 

 

  



 :
ً
 (Androidفي حال كان الطفل يستخدم هاتف أو جهاز لوحي )رابعا

 Kaspersky Safeالخاص بطفلك للعثور على  Androidجهاز  املوجود على Google Play Store ابحث على  .1

Kids. 

 

 واتبع تعليمات اإلعداد السريع. قم بتنزيل .2

خالل خطوات اإلعداد على جهاز طفلك سيطلب منك إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور التي قمت بتعريفها  .3

 .األبخالل تأسيس حساب 

دارة جميع قواعد الحماية التي إل ، باألبالخاص  Androidعلى جهاز  Kaspersky Safe Kidsيمكنك تثبيت  .4

 حول األنشطة املشكوك فيها. تستخدمها عن ُبعد باإلضافة إلى الحصول على إشعارات

 

 


