
Snapchat, WhatsApp-Chats, YouTube-
Videos, Instagram, Games bergen nebst 
vielen Chancen auch Risiken für Kinder 
und Jugendliche. 
Was müssen Eltern heute zum Umgang 
mit digitalen Medien wissen? 
Welche Regeln sind im Internet wichtig? 
Was ist Cybermobbing und Sexting? 
Wo beginnt Sucht? 
Im ersten Teil des Abends erhalten Sie in 
einem spannenden Inputreferat von zwei 
Fachleuten Antworten auf diese Fragen. 
Im zweiten Teil haben Sie Gelegenheit, 
Ihre Fragen zu stellen und tauschen sich 
bei einem Apéro mit anderen Eltern aus!
Sie erhalten viele Tipps und Tricks, die 
den Familienalltag im Umgang mit digita-
len Medien erleichtern! 

Diese Veranstaltung wird live 
übersetzt (albanisch, tamil, türkisch):
Bitte melden Sie sich bis 18. November 
an, die Platzzahl ist beschränkt.

Kontaktperson für Anmeldungen 
und Fragen: 
Sandra Walter, s.walter@vjps.ch
Telefon 052 633 60 23
per sms 079 705 35 44

Risiken im Internet!

Veranstalter:

Fachstelle für Gesundheitsförderung, 
Prävention und Suchtberatung

Jugendarbeit, www.jash.ch 

Erziehungsdepartement 
des Kantons Schaffhausen

Donnerstag, 23. November 2017, 19 –22 Uhr
Familienzentrum Kirchhofplatz 19
8200 Schaffhausen
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Risiken im Internet!



Rreziqet në internet!

Snapchat, WhatsApp-Chat, YouTube-Video-

Günümüzde anne ve babalar dijital medya 

Sandra Walter, s.walter@vjps.ch 
Tel. 052 633 60 23
SMS: 079 705 35 44

Snapchat-i, WhatsApp-i, videot nê YouTube, 
Instagrami, lojrat,  përkrah mundësive që ju 
japin fëmijëve dhe të rinjëve ato mbrenda 
tyre fshehin edhe rreziqe të shumta.
Çfarë duhet sot prindërit të dinë në lidhje me 
përdorimin e mediave digjitale? Cilat rregulla 
janë të rëndësishme gjatë përdorimit të 
internetit? Ç`farë do të thotë Cybermobbing 
dhe Sexting? Ku fillon mvarësia? 
Në pjesën e parë të mbrëmbjes do të 
merrni përgjigjjet mbi të gjitha këto pyetje 
nëpërmjet referatit të përgaditur nga dy 
profesionistë.
Në pjesên e dytë; ju do të keni mundësinë 
të parashtroni pyetjet e juaja dhe gjatë një 
aperitivi të shkëmbeni mendimet tuaja me 
prindërit tjerë.
Ju do të merrni shumë këshilla dhe truka për 
trajtimin e mediave digjitale, të cilat do të 
jua lehtësojnë të përditshmen familjare .
E gjithë shfaqja do të përkthehet 
drejtëpërsëdrejti në gjuhën shqipe.

Nëntor, numri i vnedeve është i kufizuar
Pêr regjistrimin apo pyetjet tuaja kontaktoni 
nëpërmjet emailit: Sandra Walter, 
s.walter@vjps.ch, Tel. 052 633 60 23, ose 
me anë të sms-it në numrin: 079 705 35 44


