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الحفاظ على سالمة األطفال على الخط أثناء جائحة فيروس كورونا
)(COVID-19
م"ن دالالت األث"ر ال"عامل"ي ل"فيروس ك"ورون"ا ) (COVID-19أن الش"باب س"يقضون وق"تا ً أط"ول ف"ي امل"نزل – وم"زي"دا ً م"ن ال"وق"ت ع"لى الخ"ط.
وه"ناك ال"كثير م"ن ال"طرائ"ق ال"رائ"عة ال"تي ي"مكن ل"ألط"فال م"ن خ"الل"ها اس"تخدام األجه"زة امل"وص"ول"ة ب"اإلن"ترن"ت م"ن أج"ل ال"تعلم وال"لعب ،ول"كن
األمر ينطوي على مخاطر أيضا ً.
وك""آب""اء وم""رب""ني ،أُت""يحت ل""كم أف""ضل ف""رص""ة ل""دع""م أط""فال""كم وت""وج""يههم م""ن أج""ل ت""جنب امل""خاط""ر ع""لى الخ""ط ،وال""تمتع ب""تجارب أك""ثر أم""ان"ا ً.
وللحكومات والصناعة أيضا ً دور لكفالة أن يكون عالم اإلنترنت مكانا ً آمنا ً.
وف ""ي ه ""ذه األوق ""ات ال ""عصيبة ،ق ""د ي ""شعر األط ""فال ب ""ال ""عزل ""ة أو ال ""ضيق ،وق ""د ي ""الح ""ظون ان ""زع ""اج أف ""راد األس ""رة م ""ن آث ""ار ف ""يروس ك ""ورون ""ا
) .(COVID-19وب ""ما أن األط ""فال ب ""عيدون ع ""ن امل ""درس ""ة ،ف ""إن ""هم ي ""عان ""ون م ""ن ق ""لة ال ""تواص ""ل م ""ع أن ""ظمة ال ""دع ""م امل ""عتادة ب ""ما ف ""ي ذل ""ك
األص""دق""اء وامل""درس""ون وم""قدم""و ال""نصح .وإذا ك""ان ذل""ك م""مكناً ،ق""د ي""كون م""ن امل""فيد ال""تواص""ل م""ع األف""راد ال""ذي""ن ي""قدم""ون ال""دع""م امل""نتظم
ألطفالكم ملعرفة ما إذا كان يمكنهم تقديم الدعم على الخط أو عبر الهاتف.
وي"شمل ه"ذا ال"نصح ب"عض م"سائ"ل الس"الم"ة ال"رئ"يسية ع"لى الخ"ط للش"باب ،وي"تضمن مج"موع"ة م"ن اإلرش"ادات وال"نصائ"ح ال"عملية ب"شأن
م""ا ي""جب ف""عله إذا س""ارت األم""ور ب""شكل خ""اط‚ .وي""غطي ال""نصح م""سائ""ل الس""الم""ة ال""شائ""عة ع""لى الخ""ط م""ثل إدارة ال""وق""ت ع""لى الخ""ط م""ن
خ ""الل اس ""تخدام أدوات ال ""تحكم واإلع ""دادات ال ""خاص ""ة ب ""اآلب ""اء ،واالس ""تجاب ""ة مل ""شاك ""ل م ""ثل التس ""لط ال ""سيبران ""ي ،وامل ""حتوى غ ""ير امل ""ناس ""ب،
وإرسال غرباء ملواد خادشة للحياء وبيانات اتصال.

ي"رج"ى م"الح"ظة م"ا ي"لي :أُع" ّد م"فوض الس"الم"ة اإلل"كترون"ية ف"ي أس"ترال"يا ه"ذه امل"واد م"ن أج"ل االس"تخدام ال"دول"ي .وع"ليه ،ف"إن امل"واد ذات
طابع عام .وأُتيحت على أساس عدم مشاركة مفوض السالمة اإللكترونية في تقديم املشورة املهنية.
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كيفية مساعدة األطفال على البقاء آمنني على الخط
ال ي"مكن م"راق"بة أنش"طة أط"فال"كم ع"لى الخ"ط ف"ي ك"ل ث"ان"ية م"ن ال"يوم ،ح"تى وإن ك"نتم م"ع ب"عضكم ال"بعض ف"ي امل"نزل .وم"ن امل"هم التح"دث
مع أطفالكم بشأن مسائل السالمة على الخط للمساعدة في تطوير تفكيرهم النقدي وقدرتهم على اتخاذ خيارات جيدة.
وإليكم  10إرشادات مهمة للمساعدة في حماية أطفالكم على الخط:
1

بTناء عTالقTة ثTقة مTنفتحة بTشأن الTتكنولTوجTيا – ح""اف""ظوا ع""لى ات""صال م""نفتح وداع""م ح""تى ي""عرف أط""فال""كم أن""ه ي""مكنهم
اللجوء إليكم إذا حدث خطأ ما أو أنهم ال يشعرون بالراحة على الخط.

2

مTشاركTة أطTفالTكم املTشاهTدة والTلعب ع"لى الخ"ط .وس"يساع"دك"م ذل"ك ع"لى ف"هم م"ا ي"فعلون"ه ب"شكل أف"ضل وس"بب اس"تمتاع"هم
بتطبيق ما أو لعبة معينة أو موقع إلكتروني معني ،باإلضافة إلى إتاحة فرصة رائعة لبدء محادثات عن السالمة على الخط.

3

بTTناء عTTادات جTTيدة وم ""ساع ""دة أط ""فال ""كم ع ""لى ت ""طوي ""ر ال ""ذك ""اء ال ""رق ""مي وامل ""هارات االج ""تماع ""ية وال ""عاط ""فية – م ""ثل االح ""ترام
والتعاطف والتفكير النقدي والسلوك املسؤول والصمود – والتصرف كمواطنني صالحني على الخط.

4

تTمكني أطTفالTكم – س""اع""دوا أط""فال""كم ع""لى ات""خاذ ق""رارات ح""كيمة ف""يما ي""خصهم ،ك""لما أم""كن ذل""ك ،ب""دالً م""ن إم""الء م""ا ي""جب
ع"ليهم ال"قيام ب"ه .وح"اول"وا ت"زوي"ده"م ب"إس"ترات"يجيات ل"لتعام"ل م"ع ال"تجارب الس"لبية ع"لى الخ"ط ب"ما ي"ؤدي إل"ى ب"ناء ث"قتهم وق"درت"هم
على الصمود.

5

اسT TتTخTدام األجTهTTزة فTTي الT TمTنTاطق ال TمTفTتTوحTTة مTTن الT TمTنTزل – ي "م"ك"ن أن ي "س"اع""دك""م ذل""ك ع "ل"ى ت"ح""دي""د وم "ع"رف""ة م""ع م""ن
ي "ت"ف"اع""ل ط "ف"ل"ك"م ع "ل"ى ال"خ""ط ع "ن"د اس" "ت"خ"دام ال "ه"وات""ف واألج"ه ""زة ال "ل"وح "ي"ة وأج"ه ""زة ال "ت"ل"ف"زي ""ون ال""ذك "ي"ة وأج"ه ""زة األل" "ع"اب واألج"ه ""زة
ال""موص""ول""ة األخ""رى.

6

ضTTبط الحTTدود الTTزمTTنية ال ""تي ت ""وازن ب ""ني ال ""وق ""ت املس ""تغرق أم ""ام ال ""شاش ""ات م ""ع األنش ""طة األخ ""رى خ ""ارج الخ ""ط – وق ""د
ي"ساع"دك"م وض"ع خ"طة ع"ائ"لية ب"شأن ال"تكنول"وج"يا ع"لى إدارة ال"توق"عات ب"شأن أي"ن وم"تى ي"مكن ال"سماح ب"اس"تخدام ال"تكنول"وج"يا
– وابحثوا عن نماذج أو أمثلة لذلك على الخط.

7

مTعرفTة الTتطبيقات واأللTعاب ومTواقTع الTتواصTل االجTتماعTي الTتي يسTتخدمTها أطTفالTكم ،وال"تأك"د م"ن أن"ها م"ناس"بة
ألع""ماره""م ،وت""علم ك""يفية الح""د م""ن ال""رس""ائ""ل أو ال""دردش""ة ع""لى الخ""ط ووظ""ائ""ف ت""قاس""م امل""وق""ع داخ""ل ال""تطبيقات أو األل""عاب ،إذ
ي""مكنها أن ت""عرض أط""فال""كم ل""الت""صال ب""أش""خاص غ""ير م""رغ""وب ف""يهم وت""كشف ع""ن م""وق""عهم امل""ادي .ول""لحصول ع""لى م""زي""د م""ن
النصائح ،يرجى االطالع على:
دل"يل الس"الم"ة اإلل"كترون"ية وي"تضمن م"علوم"ات مل"ساع"دة اآلب"اء وامل"رب"ني ع"لى اخ"تيار ت"طبيقات أك"ثر أم"نا ً واإلب"الغ ع"ن
•
مصادر االتصاالت غير املرغوب فيها واألنشطة الجنسية وحجبها.
م"وق"ع  Common Sense Mediaوي"تيح دل"يالً خ"اص"ا ً ب"ال"تطبيقات ي"ساع"د اآلب"اء وامل"رب"ني ع"لى اخ"تيار ت"طبيقات
•
أك" ""ثر أم" ""نا ً .وي" ""قدم أي" ""ضا ً م" ""وارد مح" ""ددة ع" ""ن ف" ""يروس ك" ""ورون" ""ا ) (COVID-19ت" ""تعلق ب" ""ال" ""تفاع" ""ل أث" ""ناء ال" ""تباع" ""د
االجتماعي وإغالق املدارس باستخدام وسائط عالية الجودة وفرص التعلم في املنزل.
•

م"وق"ع  Net Awareوي"تيح دل"يالً لش"بكات ال"تواص"ل االج"تماع"ي وال"تطبيقات واألل"عاب م"ن أج"ل ال"حفاظ ع"لى س"الم"ة
األطفال على الخط.

8

التحقق مTTن إعTTدادات الTTخصوصTTية ف ""ي األل ""عاب وال ""تطبيقات ال ""تي يس ""تخدم ""ها أط ""فال ""كم وال ""تأك ""د م ""ن ت ""شغيل م ""لفات
ال""تعري""ف ال""خاص""ة ب""هم ب""اس""تخدام إع""دادات ال""خصوص""ية األك""ثر ص""رام""ة .والح""د م""ن دائ""رة ال""جهات ال""تي ي""مكنها االت""صال
بأطفالكم أو أن تطلبوا منهم الرجوع إليكم قبل قبول أصدقاء جدد.

9

اسTTتخدام الTTتكنولTTوجTTيات املTTتاحTTة ل ""ضبط أدوات ال ""تحكم ال ""خاص ""ة ب ""اآلب ""اء ع ""لى األجه ""زة ال ""تي ي ""مكنها ف ""رز امل ""حتوى
ال"ضار ،وم"راق"بة اس"تخدام"ات أط"فال"كم ،والح" ّد م"ن ال"وق"ت ال"ذي يس"تمر ف"يه ه"ذا امل"حتوى ع"لى األجه"زة أو ال"وظ"ائ"ف امل"وص"ول"ة
أو حجبه تماما ً )مثل الكاميرات وعمليات الشراء داخل التطبيق(.

10

االنتباه إلى عالمات االستغاثة واإلحاطة بمكان الحصول على مزيد من النصائح والدعم.
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وسائل اإلعالم واملعلومات الخاطئة واالحتيال
ف ""ي ال ""وق ""ت ال ""حاض ""ر ،م ""ن ال ""صعب زي ""ارة م ""وق ""ع ع ""لى ال ""وي ""ب أو ت ""شغيل ال ""تلفزي ""ون أو االس ""تماع إل ""ى ال ""رادي ""و أو ف ""تح ص ""حيفة دون
االص""طدام ب""موض""وع ف""يروس ك""ورون""ا )) .COVID-19وح""تى ت""طبيقات وس""ائ""ل ال""تواص""ل االج""تماع""ي وض""عت رواب""ط ووم""ضات ت""وع""وي""ة
ل""الط""الع ع""لى م""علوم""ات ب""شأن ال""فيروس .وع""لى ال""رغ""م م""ن أه""مية ال""بقاء ع""لى اط""الع ،ف""إن م""ن امل""هم أي""ضا ً االن""تباه إل""ى األخ""بار امل""زي""فة
واملعلومات الخاطئة التي تُنشر عبر اإلنترنت.
كيف يمكنني حماية طفلي؟
•

اخTTتيار مTTصدر أو مTTصدريTTن مTTن مTTصادر املTTعلومTTات املTTوثTTوقTTة وذات الTTسمعة الTTجيدة ل ""لحصول ع ""لى األخ ""بار،
ل""تجنب ال""تقاري""ر ال""كاذب""ة واالدع""اءات غ""ير ال""علمية .وت""وف""ر الخ""دم""ات اإلخ""باري""ة ال""رئ""يسية نش""رات م""نتظمة ع""لى الخ""ط ونش""رات
تلفزيونية وإذاعية.

•

حث طفلكم على التحقق من مدى موثوقية املصادر ومصداقيتها.

•

تTعليم طTفلكم مTهارات م""ثل االح""ترام وامل""سؤول""ية وال""قدرة ع""لى ال""صمود وال""تفكير ال""نقدي – ول""يس م""ن ال""ساب""ق ألوان""ه غ""رس
العادات الجيدة ،وستساعدهم هذه املهارات على فهم املعلومات التي يتداولونها.

•

ضTTبط إعTTدادات السTTالمTTة واألمTTن والTTخصوصTTية ف ""ي األجه ""زة واألل ""عاب وال ""تطبيقات ل ""تكون ف ""ي مس ""توى م ""ناس ""ب م ""ع
العمر.

•

الحذر من عمليات االحتيال وتعليم طفلكم كيفية اكتشاف عمليات االحتيال على الخط وتجنبها.

•

وضTع حTدود بTشأن اسTتخدام الTحاسTوب الTخاص بTكم واالل"تزام ب"ها – وق"د ي"ساع"دك"م ذل"ك ع"لى ال"حفاظ ع"لى ال"توازن
وتقديم قدوة جيدة لطفلكم.

•

االتTTسام بTTالTTصراحTTة م ""ن خ ""الل االع ""تراف ب ""الس ""لوك السي‚ وال ""تأك ""د م ""ن أن امل ""حتوى ال ""ذي ت ""عرض ""ون ""ه ع ""لى الخ ""ط م ""حتوى
محترم وأمني.

•

الTتأكTد مTن أن أطTفالTكم يTعرفTون األشTخاص الTذيTن يTمكنهم الTلجوء إلTيهم لTطلب املTساعTدة – ي"مكنكم إج"راء امل"زي"د
م ""ن امل ""حادث ""ات ب ""شأن الس ""الم ""ة ع ""لى الخ ""ط ف ""ي امل ""نزل ،أو إخ ""باره ""م ع ""ن خ ""طوط امل ""ساع ""دة أو ش ""بكات ال ""دع ""م ،أو ت ""زوي ""ده ""م
باإلرشادات الواردة في هذه النصائح.

ماذا أفعل إذا كان طفلي يشعر بالخوف أو القلق؟
•

إيTقاف الTتبليغات واس"تخدام ال"تطبيقات أو امل"يزات امل"دم"جة مل"راق"بة ال"وق"ت ال"ذي ت"قضون"ه أن"تم وأط"فال"كم ع"لى الخ"ط أو الح"د
منه.

•

تجربة أنشطة أخرى مثل قراءة شيء ما تستمتعون به أو ممارسة األلعاب.

•

الTبحث عTن قTصص إيTجابTية عTن األشTخاص ال""ذي""ن ي""عملون للح""د م""ن آث""ار ف""يروس ك""ورون""ا ) ،(COVID-19أو رع""اي""ة
املرضى ،أو القيام بأعمال طيبة أو املساهمة في الجهود التي يبذلها املجتمع املحلي.

•

الTتواصTل مTع األشTخاص املTوجTوديTن فTي شTبكة دعTم طTفلكم مل"عرف"ة م"ا إذا ك"ان ب"إم"كان"هم ت"قدي"م ال"دع"م ع"لى الخ"ط أو
عبر الهاتف.

•

التحقق بTانTتظام مل"عرف"ة م"ا إذا ك"ان ط"فلكم ع"لى م"ا ي"رام .ودع"ه ي"عرف أن"كم م"وج"ودون م"عه وأن"ه ي"مكنه التح"دث إل"يكم ف"ي أي
وقت .وبعد ذلك ،قوموا بشيء ممتع معهم!
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الوقت املُستغرق على الخط
إذا ك ""ان ط ""فلكم يس ""تخدم م ""نصات أو ب ""رام ""ج ع ""لى الخ ""ط ل ""لقيام ب ""ال ""عمل امل ""درس ""ي ،ف ""من األه ""مية ب ""مكان ض ""مان ال ""توازن الس ""ليم ب ""ني
األنشطة املنفذة على الخط وغير املرتبطة باألعمال املدرسية والوقت املستغرق خارج الخط.
وإليكم بعض اإلرشادات املفيدة:
•

خالل الساعات املخصصة لغير املدرسة في املنزل ،ضعوا حدودا ً زمنية لتوقيت بقاء طفلكم على الخط ومدة البقاء.
اس""تخدام ال""تكنول""وج""يات امل""تاح""ة – ت""سمح ل""كم أدوات ال""تحكم ال""خاص""ة ب""اآلب""اء وأدوات م""راق""بة ال""وق""ت املُس""تغرق ع""لى الخ""ط
ب""قياس الح""دود ال""زم""نية وض""بطها ف""يما ي""تعلق ب""اس""تخدام ال""جهاز أو ال""نفاذ إل""ى اإلن""ترن""ت .وك""ون""وا ص""ادق""ني وص""رح""اء ب""شأن
سبب رغبتكم في استخدام هذه التكنولوجيات.

•

إيقاف التبليغات املتعلقة بتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي من أجل املساعدة على الح ّد من حاالت الشرود.

•

ب ""نا ًء ع ""لى ع ""مر ط ""فلكم ،ي ""مكنكم وض ""ع ات ""فاق ع ""ائ ""لي ب ""شأن ال ""تكنول ""وج ""يا ي ""وازن ب ""ني ال ""وق ""ت ال ""ذي ي ""قضيه أم ""ام ال ""شاش ""ات
واألنشطة التي يؤديها خارج الخط .ويمكنكم العثور على النماذج من خالل البحث على الخط.

•

ت" ""ضمني أنش" ""طة "خ" ""ارج الخ" ""ط" ف" ""ي ب" ""رن" ""ام" ""جكم امل" ""عتاد ف" ""ي امل" ""نزل – وي" ""مكن أن ي" ""شمل ذل" ""ك م" ""مارس" ""ة ت" ""ماري" ""ن ع" ""ائ" ""لية
أو تخصيص وقت للقراءة أو ألعاب الطاولة.

•

الحد من الوقت الذي تقضونه على الخط لتقديم قدوة!

•

وقد يكون لزيادة التوصيلية آثار صحية سلبية .وتتضمن العالمات التي يجب مراقبتها:
•

تعب ،اضطراب النوم ،صداع ،إجهاد العني

•

تغيرات في أنماط األكل

•

نظافة شخصية منخفضة

•

التحدث باستمرار عن برامج معينة على الخط ،مثل موقع إلكتروني لأللعاب

•

غضب شديد عند طلب أخذ استراحة من النشاط على الخط

•

ظهور قلق أو انفعال عند االبتعاد عن الحاسوب/الجهاز

•

ظهور عالمات االنسحاب من األصدقاء والعائلة.

وإذا الح"ظتم أن ط"فلكم ي"عان"ي م"ن ه"ذه امل"شاك"ل ،ف"قد ت"حتاج"ون إل"ى ات"خاذ امل"زي"د م"ن الخ"طوات ل"لمساع"دة ف"ي ت"عزي"ز ال"توازن .وض"عوا
في اعتباركم االتصال بمستشارين على الخط أو عبر الهاتف أو االتصال بطبيبكم املحلي للحصول على املشورة.
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استخدم أدوات التحكم الخاصة باآلباء وخيارات البحث اآلمن
أدوات ال"تحكم ال"خاص"ة ب"اآلب"اء ه"ي ب"رم"جيات ت"سمح ل"كم ب"مراق"بة م"ا ي"راه ط"فلكم وم"ا ي"فعله ع"لى الخ"ط والح"د م"نه .وي"مكن اس"تخدام ه"ذه
األدوات ل"فرز امل"حتوى ال"ضار ،م"ثل "امل"واد امل"وج"هة ل"لبال"غني" أو امل"واد ال"جنسية ،ومل"راق"بة اس"تخدام ط"فلكم ل"ألجه"زة وال"وظ"ائ"ف امل"وص"ول"ة
مثل الكاميرات ،والحد من مدة هذا االستخدام أو منعه.
وع""لى ال""رغ""م م""ن أن أدوات ال""تحكم ال""خاص""ة ب""اآلب""اء ي""مكن أن ت""كون أدوات ف""عال""ة ل""لمساع""دة ف""ي ال""تحكم ف""يما ي""فعله ط""فلكم ع""لى الخ""ط
والح""د م""نه ،إال أن""ها غ""ير م""ضمون""ة .وال ي""وج""د ب""دي""ل ع""ن امل""ساه""مة األب""وي""ة النش""طة واإلش""راف ع""لى أنش""طة ال""طفل ع""لى الخ""ط .وم""ساع""دة
طفلكم على بناء عادات سالمة جيدة على الخط ال تقل أهمية عن ذلك.
كيف أستخدم أدوات التحكم الخاصة باآلباء؟
•

ال"تحقق م"ا إذا ك"ان امل"سيّر  wi-fiال"خاص ب"كم ي"تضمن ب"رم"جية ت"سمح ل"كم ب"ضبط أدوات ال"تحكم ال"خاص"ة ب"اآلب"اء لش"بكة wi-
 fiالخاصة بجميع أفراد العائلة.

•

ال ""بحث ع ""لى الخ ""ط ع ""ن م ""نتجات  wi-fiم ""الئ ""مة ل ""ألط ""فال وذات س ""معة ط ""يبة ب ""اس ""تخدام م ""صطلحات م ""ثل "م ""س ّيرات م ""الئ ""مة
لألطفال" و" wi-fiمالئم لألطفال" و"مس ّيرات مالئمة للعائلة" و" wi-fiآمن لألطفال".
ال ""تحقق م ""ن أدوات ال ""تحكم ال ""خاص ""ة ب ""اآلب ""اء امل ""تاح ""ة ع ""لى م ""عظم األجه ""زة ال ""لوح ""ية وال ""هوات ""ف ال ""ذك ""ية وال ""حواس ""يب وأجه ""زة
ال"تلفزي"ون وأجه"زة األل"عاب .وي"رج"ى ال"نظر إل"ى Windows :و Mac OSو) Appleم"ن  ،(iOS12و Androidب"اس"تخدام
 Google Playأو .Google Family Link

•

اس"تخدام م"يزة ال"قفل ب"ال"شفرة  PINع"لى أجه"زة ال"تلفزي"ون ال"ذك"ية أو ف"صل ال"تلفزي"ون ع"ن اإلن"ترن"ت إذا ك"نتم ال تس"تخدم"ون
امليزات "الذكية".

•

استخدام أدوات التحكم الخاصة باآلباء للحد من استخدام بيانات الهاتف الخلوي/املحمول الخاص بطفلكم.

•

اس"تخدام ت"داب"ير ال"تحكم ال"خاص"ة ب"اآلب"اء ع"لى خ"دم"ات ال"بث وأجه"زة األل"عاب ل"لمساع"دة ف"ي إدارة ال"نشاط امل"تعلق ب"األل"عاب.
ويرجى البحث عن خدمة البث أو اسم جهاز األلعاب و"أدوات التحكم الخاصة باآلباء" لالطالع على خياراتكم.

•

ت""نزي""ل أو ش""راء أدوات ت""حكم أو ف""رز ل""ضمان س""الم""ة ال""عائ""لة .ول""لعثور ع""لى أداة ف""رز م""ناس""بة ل""كم ،ي""رج""ى ال""بحث ع""لى الخ""ط
باستخدام مصطلحات مثل "مرشحات اإلنترنت" أو "مرشحات العائلة" واالطالع على التقييمات الخاصة بها.

•

ض"بط مح"رك"ات ب"حث م"الئ"مة ل"ألط"فال أو اخ"تيار إع"دادات ل"لبحث اآلم"ن ع"لى األجه"زة ال"رق"مية ل"لمساع"دة ع"لى م"نع ط"فلكم م"ن
االنزالق في مواقع ومحتويات غير مناسبة.

•

نصائح للتصفح اآلمن
•

ت"شجيع األط"فال األص"غر س"نا ً ع"لى ال"رج"وع دائ"ما ً إل"ى ش"خص ب"ال"غ ق"بل ال"نقر ع"لى زر "ق"بول" أو "ال"سماح" أو "م"واف"ق" ف"ي
موقع ويب ،إذ يمكن أن تعرض مواقع رسائل أو إخالء مسؤولية أخرى تتطلب ردا ً.

•

ضبط عالمات االسترشاد في متصفح طفلكم بالنسبة للمواقع التي ترغبون في أن يستخدمها.

•

ال""تعرف ع""لى ك""يفية ت""كييف إع""دادات أداة ال""فرز ل""لتعبير ع""ن ع""مر ك""ل مس""تخدم وم""هارات""ه إذا ك""ان ال""عدي""د م""ن أف""راد ع""ائ""لتكم
يتقاسمون استخدام جهاز أو برنامج.
االن""تباه إل""ى أن ال""عدي""د م""ن مح""رك""ات ال""بحث ت""تضمن أي""ضا ً إع""الن""ات وأن ه""ناك دوم "ا ً خ""طرا ً ي""تمثل ف""ي إم""كان""ية ان""فالت م""واد
غير مالئمة عبر هذه اإلعالنات.

•
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االتصال غير املرغوب فيه واالستدراج
خ""الل ه""ذا ال""وق""ت ،م""ن امل""رج""ح أن ي""تعلم األط""فال وي""لعبوا وي""تواص""لوا ع""لى الخ""ط – وق""د ت""كون ت""لك ه""ي ال""طري""ق ًة ال""رائ""ع ًة ل""بناء ص""داق""ات
وال""بقاء م""وص""ول""ني .وم""ع زي""ادة م""شارك""ة األش""خاص ع""لى الخ""ط ،م""ن امل""هم ال""تأك""د م""ن أن ج""ميع امل""حادث""ات ال""تي يج""رون""ها آم""نة وص""حية
ومطلوبة .ويحتاج اآلباء واملربون إلى مراقبة االتصال غير املرغوب فيه ومعرفة كيفية الرد.
واالت"صال غ"ير امل"رغ"وب ف"يه ه"و أي ات"صال ع"لى الخ"ط ي"جعل ط"فلكم ي"شعر ب"عدم االرت"ياح أو ب"عدم األم"ان ،ح"تى ل"و رح"ب ب"جهة االت"صال
ف""ي ال""بداي""ة .وي""مكن أن ي""أت""ي االت""صال م""ن ش""خص غ""ري""ب ،أو م""ن "ص""دي""ق" ع""لى الخ""ط أو ح""تى م""ن ش""خص ي""عرف""ه ب""ال""فعل .وف""ي أس""وأ
الحاالت ،يمكن أن ينطوي االتصال على "االستدراج" – أي بناء عالقة مع الطفل من أجل إساءة استغالله جنسيا ً.
كيف يمكنني الحد من املخاطر التي يتعرض لها طفلي؟
•

جTعل حTسابTاتTهم خTاصTة – اق""تراح أن ي""جعل ط""فلكم ح""ساب""ات""ه امل""تعلقة ب""وس""ائ""ل ال""تواص""ل االج""تماع""ي ح""ساب""ات خ""اص""ة
أو مراجعة إعدادات الخصوصية الخاصة بها بانتظام.

•

حTذف جTهات االتTصال ال""تي ال يتح""دث إل""يها األط""فال – اط""لب م""نهم ال""تأك""د م""ن ج""ميع األش""خاص ال""ذي""ن ي""تاب""عون""هم ،أو
الذين يكونون أصدقاء معهم على وسائل التواصل االجتماعي والتحقق من أنهم يعرفونهم بالفعل.

•

اإلبTالغ والTحجب – إذا ت""لقى ط""فلكم أي ات""صال غ""ير م""رغ""وب ف""يه م""ن ش""خص ي""عرف""ه أو ال ي""عرف""ه ،ش""جعه ع""لى اإلب""الغ ع""ن
هذا الشخص وحجبه.

•

حذف الطلبات الواردة من غرباء – شجع طفلكم على حذف طلبات الصداقة أو املتابعة لألشخاص الذين ال يعرفهم.

ما الذي يمكنني فعله أيضا ً لحماية طفلي؟
•

الTبقاء عTلى اطTالع عTلى الTعالTم الTرقTمي الTخاص بTطفلكم – ال""بقاء ع""لى اط""الع دائ""م ع""لى م""واق""ع ال""وي""ب وال""تطبيقات
وخدمات الدردشة على الخط التي يستخدمها ،واستكشفوها معهم.

•

بTناء عTالقTة ثTقة مTنفتحة – امل"حاف"ظة ع"لى ت"واص"ل م"نفتح وه"ادئ ح"تى ي"عرف ط"فلكم أن"ه ي"مكنه ال"لجوء إل"يكم إذا ط"لب م"نهم
شخص ما القيام بأمر ال يبدو صائبا ً.

•

مTساعTدة طTفلكم عTلى حTمايTة خTصوصTيته – ت""شجيع ط""فلكم ع""لى اس""تخدام إع""دادات ال""خصوص""ية ال""خاص""ة ب""ه ع""لى
مواقع التواصل االجتماعي لحصر عرض معلوماته على الخط على األصدقاء املعروفني فقط.
تTعليم طTفلكم أن يTكون مTتيقظا ً لTعالمTات جTهة االتTصال غTير املTناسTبة – س"اع"ده ع"لى ال"تعرف ع"لى ال"عالم"ات ال"تي
تشير إلى أن "صديقا ً" على الخط قد يحاول تطوير عالقة غير مناسبة ،مثل طرح ما يلي:
الكثير من األسئلة عن املعلومات الشخصية مباشرةً بعد اللقاء على الخط
ο
إذا كانوا يرغبون في اللقاء شخصيا ً
ο

•

ο

الغرفة التي يوجد فيها الحاسوب

ο

تقديم خدمات والقيام بأشياء في املقابل )غالبا ً ما يستخدم املستغلون الوعود والهدايا لكسب الثقة(.

•

وضTع مTبادئ تTوجTيهية للسTالمTة مTن أجTل لTقاء "األصTدقTاء" عTلى الخTط – ش"رح أن"ه م"ن األس"لم إب"قاء "األص"دق"اء"
ع ""لى الخ ""ط ح ""صرا ً ع ""لى الخ ""ط .وإذا ك ""ان أط ""فال ""كم ي ""ري ""دون ل ""قاء ش ""خص م ""ا م ""باش ""رةً بمج ""رد إزال ""ة ال ""قيود ال ""صحية ،ف ""يجب
ّ
محل ثقة.
عليهم مناقشة ذلك معكم أوالً .وأخبرهم أنهم يجب أن يكونوا برفقتكم أو برفقة شخص بالغ آخر

•

مTTاذا تTTفعل إذا سTTار أمTTر مTTا عTTلى غTTير مTTا يTTرام – تح ""دث ""وا م ""عهم دون ح ""كم مس ""بق أو غ ""ضب ،واج ""علوه ""م ي ""شعرون أن ""ه
ي"مكنهم ال"لجوء إل"يكم ل"يُخبروك"م ب"أي ش"يء ،دون خ"وف م"ن ال"عقاب أو ال"نقد .واك"تشفوا م"ا ح"دث وت"صرف"وا م"ن م"نطلق ح"ماي"ة
طفلكم.

•

االتTصال بTالشTرطTة إذا ك"نتم ت"عتقدون أن ط"فلكم م"عرض لخ"طر االس"تدراج أو أن س"الم"ته ال"بدن"ية م"عرض"ة للخ"طر .ف"يمكنكم
إب""الغ الش""رط""ة ال""تي غ""ال""با ً م""ا ي""كون ل""دي""ها خ""طوط س""اخ""نة ب""شأن إس""اءة امل""عام""لة أو االس""تدراج ع""لى الخ""ط – واب""حثوا ع""لى
الخط عن هذه الخدمات في منطقتكم.

•

الحصول على املساعدة والدعم لصالح طفلكم من خدمة االستشارة والدعم على الخط أو الهاتف.
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مواد إباحية على الخط
ي"قضي األط"فال وق"تا ً أط"ول ع"لى الخ"ط أث"ناء وج"وده"م ف"ي امل"نزل ،وه"ناك ف"رص م"تزاي"دة أن ي"كتشف ط"فلكم م"واد إب"اح"ية ع"لى الخ"ط دون
قصد أو قد يبحث عنها.
كيف يمكنني حماية طفلي؟
•

تحTديTد بTعض "الTقواعTد فTي املTنزل" – إج"راء م"ناق"شة م"ناس"بة ل"لعمر م"ع أط"فال"كم ب"شأن امل"سأل"ة ،والتح"دث ع"ن أي"ن وم"تى
يمكن استخدام الحواسيب واألجهزة.

•

استمرار االهتمام – التحدث بانتظام وصراحة مع طفلكم بشأن ما يفعله على الخط – ويساعد ذلك على بناء الثقة.

•

اسTتخدم الTتكنولTوجTيا املTتاحTة – االس"تفادة م"ن أدوات ال"تحكم ال"خاص"ة ب"اآلب"اء امل"تاح"ة ع"لى األجه"زة وال"تأك"د م"ن ت"شغيل
وضع "البحث اآلمن" على املتصفحات.

•

بTناء الTقدرة عTلى الTصمود – التح""دث ع""ن امل""حتوى ال""جنسي إذ ي""مكن أن ي""ساع""د ذل""ك الش""باب ع""لى م""عال""جة م""ا ي""الق""ون""ه
على الخط وتعزيز أهمية مبدأ املوافقة والعالقات املحترمة.
الTنظر فTي إثTارة مTوضTوع املTواد اإلبTاحTية بTنفسكم – ي"وص"ي خ"براء ال"ترب"ية ب"بدء امل"حادث"ة م"بكرا ً )ع"ندم"ا ي"بلغ األط"فال
ت""سع س""نوات ت""قري""با ً( ل""لمساع""دة ف""ي ح""ماي""تهم م""ن اآلث""ار امل""حتملة ل""الط""الع ع""لى ه""ذه امل""واد ع""ن ط""ري""ق الخ""طأ .وي""ختلف ك""ل
طفل عن اآلخر ،لذال حددوا الوقت املناسب إلثارة املوضوع مع طفلكم.
اعTتماد وجTهة نTظر طTويTلة األمTد – ت"أك"يد األم"ر امل"تمثل ف"ي أن"ه ف"ي ح"ال رأى ط"فلكم ش"يئا ً ال ي"فهمه ،ف"يمكنه ال"لجوء إل"يكم
وسؤالكم عن ذلك.

•

•

ماذا أفعل إذا وجد طفلي مواد إباحية على الخط؟
•

املTحافTظة عTلى الهTدوء – ال""توج""ه ل""هم ب""ال""شكر ع""لى تح""ليهم ب""ما ي""كفي م""ن ال""شجاع""ة إلع""الم""كم وط""مأن""تهم أن""كم س""تجدون
حالً لألمر معا ً.

•

االسTتماع ،الTتقييم ،الTوقTف – ط""رح ال""سؤال ع""لى ط""فلكم ب""شأن ك""يفية ع""ثوره ع""لى امل""واد اإلب""اح""ية ،وأي""ن ح""دث ذل""ك ،وم""ن
الجهة )إن وجدت( التي أطلعته عليها وكيف شعر عندما شاهدها .وقاوموا الرغبة امللحة في إعطاء الطفل درسا ً.
طTمأنTة طTفلكم أنTه لTيس واقTعا ً فTي مTشكلة -ع"دم م"حاول"ة ح"رم"ان ط"فلكم م"ن ال"جهاز أو م"ن ال"نفاذ ع"لى الخ"ط ت"مام"اً ،ألن"ه
سيراه كعقاب.

•

اإلحTساس بTحساسTية مTا يTشعرون بTه – م""ن امل""هم أن تتح""دث""وا م""ع ط""فلكم ع""ما ي""شعر ب""ه ب""عد االط""الع ع""لى امل""حتوى.
وينبغي تشجيعهم على التحدث معكم بشأن أي أسئلة تُخالجهم.
التحTTدث عTTن أهTTمية مTTبدأ املTTوافTTقة واالحTTترام فTTي الTTعالقTTات – تح ""دث ""وا ع ""ن أه ""مية ال ""حصول دوم "ا ً ع ""لى إذن ل ""لمس
شخص آخر أو معانقته أو تقبيله.

•

•
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إرسال مواد خادشة للحياء ورسائل إباحية قصيرة
ق"د ي"كون ال"تباع"د وال"عزل االج"تماع"ي أم"را ً ص"عبا ً لج"ميع ال"عالق"ات .وه"ذا ي"نطبق ع"لى ال"حب ب"ني الش"باب أي"ضا ً .وف"ي ح"ني أن ط"فلكم ق"د
ي""عتقد أن إرس""ال م""واد خ""ادش""ة ل""لحياء ورس""ائ""ل ج""نسية ق""صيرة ط""ري""قة ل""لمغازل""ة أو للح""ميمية أث""ناء ال""تواج""د ف""ي امل""نزل ،خ""اص""ة إذا ك""ان
على عالقة ،فمن املهم التحدث عن التبعات املحتملة إلرسال صور خادشة للحياء أو عرضها.
وتتضمن هذه املخاطر:
•

فقدان السيطرة على الصورة وعرض صورهم الحميمة خارج نطاق الجمهور املستهدف ،حتى في العالقات املوثوقة.
فرض ضغوط على األقران وعدم احترامهم إذا أُجبروا أو تم الضغط عليهم إلرسال صور أو مقاطع فيديو صريحة.

•

األضرار النفسية والعاطفية ،بما في ذلك اإلذالل أو التسلط أو املضايقة أو التحرش أو إلحاق الضرر بسمعتهم.

•

اتTTهامTTات أو عTTقوبTTات جTTنائTTية ف ""ي ب ""عض ال ""حاالت – ع ""لى وج ""ه ال ""خصوص ،ع ""رض ص ""ور ح ""ميمة ب ""دون ال ""حصول ع ""لى
املوافقة.

•

كيف يمكنني تدنية املخاطر التي يتعرض لها طفلي؟
•

التحدث إلى طفلكم عن كيفية البقاء على اتصال مع األصدقاء واألحباء بطرق آمنة ومناسبة للعمر.
التحTدث عTن املTخاطTر – م""ا ي""مكن أن ي""قع ف""ي ح""ال ح""دوث م""شكل وال""قضاي""ا ال""قان""ون""ية .وذ ّك""روا ط""فلكم أن""ه بمج""رد ع""رض
الصورة ،فإنه يكاد يكون من املستحيل استعادتها أو التحكم في كيفية تزايد انتشارها.

•

تTعزيTز الTثقة بTالTنفس وأنTه ال مTشكلة فTي أن تTقول "ال" – دع"وا أط"فال"كم ي"عرف"ون أن"ه ل"يس ع"ليهم االس"تسالم ل"ضغوط
األقران إلرسال صور أو رسائل حميمة ملجرد قيام اآلخرين بذلك ،أو ألن صديقهم أو صديقتهم قد طلبت منهم ذلك.

•

تTعليم طTفلكم بTشأن مTبدأ املTوافTقة والTعالقTات املTحترمTة – امل""ساع""دة ع""لى ف""هم ت""أث""ير ع""رض ص""ور أو رس""ائ""ل ح""ميمة
لشخص آخر ،وأن العرض بدون الحصول على املوافقة يعني كسر الثقة املبنية مع ذلك الشخص.

•

ماذا أفعل إذا عُرضت صورة حميمة لطفلي على الخط؟
•

املحافظة على الهدوء واالنفتاح – طمأنته أنكم ستعملون على حل ذلك معا ً.

•

االسTتماع والTتصرف بسTرعTة – ق""د ت""كون ه""ناك ق""ضاي""ا ق""ان""ون""ية ع""ند ع""رض ص""ور ح""ميمة ألط""فال .وع""ليه ،اع""ملوا بس""رع""ة
ع"لى إزال"ة امل"حتوى م"ن ع"لى الخ"ط م"ن خ"الل إب"الغ امل"وق"ع أو الخ"دم"ة ال"تي نُش"رت ع"ليها ال"صورة .وق"د ي"كون ه"ناك خ"ط س"اخ"ن
أو خدمة في بلدكم لتقديم الدعم من أجل إزالة الصور.

•

الTحصول عTلى املTساعTدة والTدعTم – االع""تناء ب""رف""اه ط""فلكم وت""شجيعه ع""لى التح""دث م""ع خ""دم""ة االس""تشارة وال""دع""م ع""لى
الخط أو الهاتف.
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التسلط السيبراني
ي""مكن ل""ألط""فال ال""ذي""ن ي""شعرون ب""امل""لل ج""راء ال""بقاء ل""فترات ط""وي""لة ف""ي امل""نزل أن ي""ختار ب""عضهم ال""بعض ،ويح""دث ذل""ك أي""ضا ً ع""لى الخ""ط.
وعليه ،من املهم االنتباه إلى التسلط السيبراني.
وي""مكن أن ي""شمل س""لوك التس""لط ال""سيبران""ي ع""رض م""نشورات وت""عليقات ورس""ائ""ل دن""يئة ب""شأن ط""فل ،أو ت""رك""ه ع""ن ق""صد خ""ارج أنش""طة
ف"ري"ق م"ا ع"لى الخ"ط .وي"مكن أن ي"جعل التس"لط ال"سيبران"ي ال"عزل"ة االج"تماع"ية أس"وأ ،وك"لما ط"ال"ت م"دت"ها ك"لما زادت ال"ضغوط ع"لى ال"طفل
ما يؤثر على رفاهه العاطفي والجسدي.
وإليكم بعض اإلرشادات املفيدة:
•
•
•

اس ""تحضار أن ""ه ع ""ندم ""ا ي ""كون األط ""فال ب ""عيدي ""ن ع ""ن امل ""درس ""ة ،ي ""كون وص ""ول ""هم أق ""ل إل ""ى أن ""ظمة ال ""دع ""م امل ""عتادة ب ""ما ف ""ي ذل ""ك
األصدقاء واملدرسون واملوجهون.
التح ""دث إل ""ى ط ""فلكم ع ""ن التس ""لط ال ""سيبران ""ي ق ""بل ح ""دوث ""ه .وي ""مكنكم م ""عا ً وض ""ع اس ""ترات ""يجيات مل ""عال ""جة ال ""قضاي ""ا امل ""حتملة
وطمأنتهم بأنكم ستكونون موجودين لتقديم الدعم له.
االن ""تباه إل ""ى ال ""عالم ""ات م ""ثل ظ ""هور ال ""غضب وال ""قلق ع ""لى ط ""فلكم أو ط ""فلكم امل ""راه ""ق ب ""عد اس ""تخدام ه ""ات ""فه املح ""مول أو ج ""هازه
اللوحي أو الحاسوب الخاص به ،أو كونه أصبح كتوما ً بشكل غير معتاد بشأن أنشطته على الخط أو أنه أصبح منطويا ً.

ماذا يمكنني أن أفعل إذا كان طفلي يتعرض للتسلط السيبراني؟
ب ""صفتكم أب ""اء ،ق ""د ت ""كون غ ""ري ""زت ""كم األول ""ى ح ""ظر ط ""فلكم م ""ن اس ""تخدام وس ""ائ ""ل ال ""تواص ""ل االج ""تماع ""ي ،أو ت ""عطيل ال ""تكنول ""وج ""يا wi-fi
أو ت ""عطيل ال ""نفاذ إل ""ى ال ""بيان ""ات .ول ""كن ذل ""ك ي ""مكن أن ي ""جعل امل ""شكلة أس ""وأ ،م ""ا ي ""ؤدي إل ""ى ج ""عل ط ""فلكم ي ""شعر وك ""أن ""ه ي ""عاق ""ب وي ""زي ""د م ""ن
إحساسه باالستبعاد االجتماعي.
وهناك خمس خطوات بسيطة يمكن أن تساعد في تدنية الضرر:
1

االسTTتماع ،الTTتفكير ،املTTحافTTظة عTTلى الهTTدوء – التح""دث ع""ما وق""ع ،وم""حاول""ة ال""بقاء م""نفتحني ودون إط""الق ح""كم مس""بق،
واسألوا طفلكم عما يشعر به وتأكدوا من أنه يشعر بأن هناك من يسمعهم.

2

جTمع أدلTة ب""شأن م""واد التس""لط ال""سيبران""ي – م""ن املس""تحسن ج""مع أدل""ة ،م""ثل ل""قطات ش""اش""ات ،ب""شأن س""لوك التس""لط ،ف""ي
حالة الحاجة إلى اإلبالغ عنها الحقا ً.

3

اإلبTالغ عTن التسTلط الTسيبرانTي وامل"كان ال"ذي وق"ع ف"يه إل"ى خ"دم"ة وس"ائ"ل ال"تواص"ل االج"تماع"ي – وت"سمح ل"كم ال"عدي"د م"ن
خدمات وسائل التواصل االجتماعي واأللعاب والتطبيقات واملواقع اإللكترونية باإلبالغ عن محتوى مسيء وطلب إزالته.

4

حTجب املسTتخدم املTخالTف – ت""قدي""م ال""نصح إل""ى ط""فلكم واألط""فال اآلخ""ري""ن ب""عدم ال""رد ع""لى رس""ائ""ل التس""لط ألن ذل""ك ق""د
يؤجج الوضع .وساعدوا طفلكم على حجب الشخص الذي يرسل الرسائل أو عدم مصادقته.

5

الTTحصول عTTلى املTTساعTTدة والTTدعTTم – ال ""تحقق م ""ع ط ""فلكم ب ""ان ""تظام ح ""ول م ""ا ي ""شعر ب ""ه .وإذا الح ""ظتم أي ت ""غييرات م ""قلقة،
اطلبوا املساعدة من خالل خدمة االستشارة والدعم على الخط أو الهاتف.
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األلعاب عبر اإلنترنت
ي"مكن أن ت"كون األل"عاب ع"بر اإلن"ترن"ت م"متعة ج"دا ً ووس"يلة ج"يدة مل"ساع"دة األط"فال ع"لى ال"بقاء م"وص"ول"ني ب"أص"دق"ائ"هم أث"ناء وج"وده"م ف"ي
امل ""نزل .وي ""مكن ل ""ألل ""عاب أي ""ضا ً تحس ""ني م ""هارات ال ""تنسيق وح ""ل امل ""شكالت وت ""عدد امل ""هام ،وم ""ساع ""دة األط ""فال ك ""ذل ""ك ع ""لى ب ""ناء م ""هارات
اجتماعية من خالل التفاعل على الخط مع العبني آخرين.
وم"ن أج"ل ال"حصول ع"لى ت"وازن ص"حي ،ش"جعوا األل"عاب واألنش"طة ع"لى الخ"ط وخ"ارج"ه ،م"ثل ال"تماري"ن امل"نزل"ية وم"مارس"ة أل"عاب ال"طاول"ة
والرسم وقراءة الكتب.
وإذا كان طفلكم يلعب عبر اإلنترنت ،فمن املهم أن تكون على دراية باملخاطر ،بما في ذلك:
•

أن ق"ضاء ال"كثير م"ن ال"وق"ت ف"ي ال"لعب ق"د ي"كون ل"ه آث"ار س"لبية ع"لى ص"حة ط"فلكم ،وق"درت"ه ع"لى ال"دراس"ة ،ورف"اه"ه االج"تماع"ي
والعاطفي

•

التسلط السيبراني واالستدراج من خالل الدردشة على الخط أو داخل اللعبة
أن ألعابا ً تتضمن عناصر شبيهة بالعناصر املوجودة في املقامرة يمكن أن تعود الشباب على املقامرة

•

تكاليف اإلنفاق داخل اللعبة.

•

ماذا يمكنني أن أفعل؟
•

االسTTتعداد – وض ""ع ال ""حاس ""وب أو ال ""جهاز أو مح ""طة األل ""عاب ف ""ي م ""نطقة م ""فتوح ""ة ف ""ي م ""نزل ""كم ،واس ""تخدام أدوات ال ""تحكم
الخاصة باآلباء وميزات السالمة املتوفرة لألجهزة واملتصفحات والتطبيقات.

•

االسTتمرار فTي املTشاركTة – التح"دث ب"ان"تظام م"ع ط"فلكم ب"شأن اه"تمام"ات"ه ف"ي م"جال األل"عاب وم"ع م"ن ي"لعبون ع"لى الخ"ط.
وإذا ك"نتم ت"قضون أي"ضا ً وق"تا ً ف"ي امل"نزل ،ف"قد ي"كون ذل"ك ال"وق"ت م"ناس"با ً ل"لعب ج"نبا ً إل"ى ج"نب م"ع ط"فلكم م"ن أج"ل ال"حصول
ع"لى ف"هم أف"ضل ل"كيفية ت"عام"له م"ع م"علوم"ات"ه ال"شخصية واألش"خاص ال"ذي"ن ي"تواص"ل م"عهم .وي"مكن أن ي"كون ال"لعب م"ع ط"فلكم
أمرا ً ممتعا ً أيضا ً!

•

اإلملTTام بTTاأللTTعاب الTTتي يTTلعبونTTها – ت ""ختلف األل ""عاب م ""ن ح ""يث امل ""حتوى ال ""عنيف أو ال ""جنسي ،وق ""د ت ""تضمن م ""واض ""يع
وعبارات وصور غير مناسبة لطفلكم.

•

بTناء عTادات جTيدة – م""ساع""دة ط""فلكم ع""لى ح""ماي""ة م""علوم""ات""ه ال""شخصية ب""اس""تخدام اس""م ش""اش""ة م""ناس""ب ال ي""كشف ع""ن
اس"مه ال"حقيقي .وع" ّلموه"م ع"دم ال"نقر ع"لى ال"رواب"ط ال"تي ي"قدم"ها ال"غرب"اء أو اس"تخدام ب"رام"ج "ال"غش" ل"لمساع"دة ف"ي األل"عاب،
والتي يمكن أن تتضمن فيروسات أو برامج ضارة.

•

تTمكني طTفلكم – س"اع"دوا ط"فلكم ع"لى ات"خاذ ق"رارات ح"كيمة خ"اص"ة ب"ه ،ك"لما أم"كن ذل"ك ،ب"دالً م"ن أن ت"ملي ع"ليه م"اذا ي"فعل.
وحاولوا تزويد طفلكم بإستراتيجيات للتعامل مع التجارب السلبية على الخط تُمكنه من بناء الثقة والقدرة على الصمود.

•

االتTفاق عTلى اسTتراتTيجيات ملTساعTدة أطTفالTكم عTلى الTتوقTف – ع""لى س""بيل امل""ثال ،ج""هاز ل""ضبط ال""وق""ت ي""شير إل""ى
انتهاء وقت اللعب تقريباً ،مع تبعات في حال عدم التوقف.

•

تعلم كيفية تقديم املساعدة في حال كان طفلكم قد عاش تجربة التسلط أو االتصال غير املرغوب فيه أثناء اللعب.
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طلب املساعدة والرعاية الذاتية
ن ""عيش ج ""ميعا ً أوق ""ات" "ا ً اس ""تثنائ ""ي ًة ،ون ""تعام ""ل م ""ع ال ""تغييرات ف ""ي ط ""ري ""قة ت ""فاع ""لنا وع ""يشنا .وح ""تى إذا ل ""م ت ""ؤث ""ر ج ""ائ ""حة ف ""يروس ك ""ورون ""ا
) (COVID-19ع""لى ص""حتكم م""باش""رةً ،ف""قد ت""جعل ال""قيود امل""ادي""ة وال""ضغوط ال""عاط""فية وامل""ال""ية ع""ملية ال""تأق""لم ع""ملي ًة ص""عب ًة – وب""النس""بة
إلى العديد من األشخاص ،يزيد إبقاء األطفال في املنزل من التوتر.
ماذا أفعل ألعتني بنفسي؟
•

طلب نصيحة مخصصة لآلباء واملربني من أجل دعمكم خالل أوقات العزلة والحجر الصحي.

•

إدارة ت""وق""عات""كم :ق""د ال ت""كون إن""تاج""يتكم ب""نفس ال""قدر إذا ك""نتم ت""عملون م""ن امل""نزل دون م""عدات""كم وروت""ينكم االع""تيادي ،أو إذا
كان أفراد العائلة يقاطعونكم.

•

م"نح وق"ت إض"اف"ي ل"كل ش"يء :م"ع وج"ود ع"دد ض"ئيل م"ن األش"خاص ال"ذي"ن ي"قدم"ون خ"دم"ة ال"عمالء وت"زاي"د ال"تسوق ع"لى الخ"ط
لش ""راء م ""واد ال ""بقال ""ة واألدوي ""ة ،وتس ""ليم امل ""واد ال ""غذائ ""ية ،ف ""من امل ""حتمل أن ي ""كون ه ""ناك ت ""أخ ""يرات وإل ""غاءات .وي ""نبغي التخ ""طيط
والتفكير مسبقا ً في بعض البدائل في حالة عدم توفر ما تريدونه.

•

إن ال"بقاء ل"فترات ط"وي"لة ف"ي امل"نزل م"ع أف"راد ال"عائ"لة )أو الش"رك"اء ف"ي ال"سكن( ي"مكن أن يُجه"د ال"عالق"ات ح"تى أف"ضلها وي"جعل
ال""عالق""ات الس""لبية ت""زداد س""وءا ً .وإذا ك""نتم ب""حاج""ة إل""ى امل""ساع""دة ،ي""رج""ى االت""صال بخ""دم""ة االس""تشارة وال""دع""م ع""لى الخ""ط أو
الهاتف.

•

ي ""مكن أن ي ""كون االت ""صال االج ""تماع ""ي ع ""لى الخ ""ط ش ""ري ""ان ح ""ياة .وم ""ع ذل ""ك ،إذا ك ""نتم ت ""عان ""ون م ""ن ع ""نف م ""نزل ""ي أو ع ""ائ ""لي،
ف"تذك"روا أن"ه ي"مكن اس"تخدام األجه"زة وال"تكنول"وج"يا ال"رق"مية إلس"اءة امل"عام"لة ب"اس"تعمال ال"تكنول"وج"يا .وب"ال"تال"ي ،م"ن امل"هم ات"خاذ
خطوات لتعزيز سالمتكم الشخصية عندما يكون املناخ آمنا ً للقيام بذلك.

وإذا ك""نتم ت""عتقدون أن ص""دي""قا ً أو أح""د أف""راد ال""عائ""لة ي""واج""ه وق""تا ً ص""عبا ً ف""ي امل""نزل خ""الل ه""ذه ال""فترة ال""عصيبة ،ف""حاول""وا م""ساع""دت""ه م""ع
حماية أنفسكم – وكبداية ،يمكنكم عرض املعلومات الواردة في هذا القسم عليهم.
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