به فامیل خود کمک کنید تا در فضای آنالین مصئون بمانند

اطفال می توانند به صورت آنالین یاد بگیرند ،جستجو کنند ،بازی کنند و دوست پیدا نمایند .اما ممکن
خطراتی وجود داشته باشد.
طفل شما ممکن به گونه تصادفی موضوعی جگرخون کنندهء را ببیند ،بیگانه ها با او تماس بگیرند یا زورگویی را
تجربه نماید .آنها همچنان ممکن چیزهای مهمی مانند گذراندن وقت در بیرون از منزل را از دست بدهند.
در اینجا چند کار ساده وجود دارد که می توانید برای کمک به مصئون نگهداشتن آنالین اطفال انجام دهید.

منحیث یک فامیل ،در مورد مصئونیت
آنالین صحبت نمائید

اگر در مورد یک مشکل آنالین به کمک نیاز دارید و مطمئن

دهد که باعث ترس یا ناراحتی او شود ،همیشه می تواند به

که به او اعتماد دارید مانند یک دوست یا معلم مکتب طفل

طفل خود را مطلع کنید تا بداند اگر اتفاقی در انترنت رخ

شما مراجعه کند.

می توانید از فرزندتان بخواهید بازی ها و اپلیکیشن هایی را

که استفاده مینماید به شما نشان دهد .از موضوعاتی برای

شروع مکالمه راجع به  eSafetyجهت شروع کردن استفاده
نمائید.

قوانین فامیل را باهم بسازید

بدانید که از کجا کمک باید گرفت
نیستید که چه کاری باید انجام دهید ،در مورد آن با فردی
تان ،صحبت نمائید .همچنان می توانید در Parentline

برای دریافت کمک در مورد چالش های اوالدداری با فردی

صحبت نمائيد.

کمیسیون مصئونیت الکترونیکی  (eSafety)به حفظ

امنیت آنالین همه فامیل های آسترالیایی کمک مینماید.

ویبسایت  eSafetyمعلومات بیشتری درباره گزارش دادن

آزاد و اذیت آنالین و مصئونیت آنالین دارد.

شما منحیث یک فامیل ،میتوانید قوانین سادهء را جهت

کمک به حفظ مصئونیت آنالین همگی انتخاب نمائید.

میتوانید مواردی همچون جاهایی که در آنجا میتوان از

دیوایس استفاده کرد ،بازی ها و اپلیکیشن هایی که اطفال
تان می توانند استفاده کنند ،و اینکه چقدر وقت خود را

میتوانند به صورت آنالین سپری کنند را بگنجانید .اکثر

دیوایس ها و اپلیکیشن ها دارای ویژگی هایی برای تعیین
محدودیت در نحوه استفاده از آنها هستند .این ویدیو را

تماشا کنید تا درباره تنظیمات و کنترولهای والدین بیشتر
بدانید.

ببرای کسب معلومات مزید در مورد نحوهء
مصئون نگهداشتن فامیل خود به صورت
آنالین ،در ویبسایت ما عبارت eSafety
 Parentsرا جستجو کنید.

esafety.gov.au

