گیم/بازی آنالین مصئون

گیم/بازی های آنالین می توانند برای طفل شما بسیار سرگرمکننده باشند و در عین حال به او کمک می کنند یاد

بگیرد و دوست پیدا کند.

اما ممکن است خطراتی مانند دیدن محتوای خشونتآمیز ،مورد زورگویی قرار گرفتن یا تماس افراد بیگانه وجود داشته باشد.
خوشبختانه ،کارهایی وجود دارد که می توانید انجام دهید تا به طفل خود کمک نمائید هنگام بازی آنالین مصئون بماند.

به طفل خود کمک کنید

برخورد با مسائل

با استفاده از تنظیمات دیوایس طفل و تنظیمات گیم /بازی

طفل تان را مطلع کنید که اگر چیزی او را نگران می کند یا
باعث ناراحتی او می شود ،می تواند به شما بگوید ،مثال ً اگر

محتوای نامناسب را بالک کنید و از خرید چیزها در گیم/بازی

جلوگیری کنید.

آنها همچنان باید یک اسم صفحه نمایش/اسم مستعار

بسازند تا نام واقعی خود را خصوصی نگهدارند و از پسوردی

استفاده کنند که حدس زدن آن سخت باشد.

تجربیات مثبت گیم/بازی
با بازی کردن با طفل تان در مورد گیم/بازی هایی که او

دوست دارد بدانید .این امر همچنان به شما در شناسایی

کسی چیزهای نامناسبی بگوید یا از او معلومات خصوصی

مانند آدرسش را بخواهد.

طفل تان را مطلع کنید که زورگویی ،نژادپرستی یا سوء

استفاده هیچ کاری درستی نیست و میتواند آن را گزارش
کند .از راهنمایی مصئونیت الکرونیکی ( )eSafetyبرای

اطالع از نحوه گزارش آزار و اذیت آنالین استفاده کنید.
اگر پلتفارم کمکی نکرد ،با  eSafetyتماس بگیرید تا

حمایت الزم را بدست بیاورید.

خطرات احتمالی کمک می کند .همچنان می توانید:

•با اطفال تان در مورد اینکه با چه کسانی بازی می کنند
و چه گیم هایی را بازی میکنند صحبت نمائيد.

•گیم/بازی می تواند بسیار پرارزش باشد ،کوشش

نمائید راه های دیگری برای آنها پیدا کنید تا تجربیات

مثبتی داشته باشند.

•اگر نگران گیم بازی کردن طفل خود هستید ،با او

صحبت کنید .همچنان میتوانید از یک مشاور در

 Kids Helplineیا  Parentlineکمک بگیرید.

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

esafety.gov.au

