Protect your children online – Greek

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΝΟ – ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Προστατεύστε τα παιδιά
σας όταν είναι online
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές ως βοηθήματα για τις σπουδές τους και για να
κρατούν επαφή, αλλά η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης από ενήλικους με ψεύτικα προφίλ για
να «ψαρεύουν» ανήλικα παιδιά (online predators).
Πολλά παιδιά χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για να κρατήσουν επαφή με φίλους μέσω των κοινωνικών μέσων
δικτύωσης. Ενώ χρησιμοποιούν αυτές τις τοποθεσίες, υπάρχει πιθανότητα να επικοινωνήσουν μαζί τους ενήλικοι
με ψεύτικα προφίλ.
Ακολουθούν ορισμένα απλά βήματα για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας όταν είναι online.

Παιδιά – προστατεύστε τον εαυτό σας όταν είστε online
■■ ΠΟΤΈ μην δημοσιεύετε πουθενά στο Internet προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση
του σπιτιού σας, φωτογραφίες σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας ή το σχολείο σας.
■■ ΠΆΝΤΟΤΕ να λέτε στους γονείς ή σε κάποιον άλλον γνωστό ενήλικα αν γνωρίσατε κάποιον online που σας
κάνει να μην νιώθετε άνετα.
■■ ΠΟΤΈ μην κανονίζετε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον που συνομιλήσατε online χωρίς να το
γνωρίζουν οι γονείς ή οι φροντιστές σας. Ζητήστε από τον γονιό/φροντιστή σας να σας συνοδεύσει.
■■ ΠΆΝΤΟΤΕ να σκέφτεστε πριν την αποστολή. Αν πατήσετε ‘Αποστολή’ είναι οριστικό και τελικό – δεν αναιρείται.
■■ ΔΕΝ στέλνουμε φωτογραφίες μας σε κάποιον που δεν γνωρίζουμε.

Γονείς – προστατεύστε τα παιδιά σας όταν είναι online
ΠΆΝΤΟΤΕ να ενημερώνετε τα παιδιά σας σχετικά με κινδύνους που σχετίζονται με online συνομιλίες.
ΦΡΟΝΤΊΣΤΕ να συζητάτε με τα παιδιά σας τοποθεσίες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους.
ΜΙΛΉΣΤΕ στα παιδιά σας σχετικά με το τι κάνουν online και τις αγαπημένες τους τοποθεσίες.
ΡΩΤΉΣΤΕ το σχολείο του παιδιού σας, τη δημόσια βιβλιοθήκη και άλλα μέρη που επισκέπτονται συχνά για
να μάθετε ποιες τοποθεσίες στο Internet επισκέπτονται.
■■ ΠΆΝΤΟΤΕ να παρακολουθείτε την κατάσταση των ρυθμίσεων ασφαλείας στις συσκευές που χρησιμοποιεί
το παιδί σας.
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Προστατεύστε τις συσκευές του σπιτιού σας
■■ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΤΕ ρυθμίσεις όπως το GPS από τις τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που
χρησιμοποιεί το παιδί σας.
■■ ΦΡΟΝΤΊΣΤΕ ώστε εσείς και η οικογένειά σας να χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για την
ασφάλεια των συσκευών σας.
■■ ΠΆΝΤΟΤΕ χρησιμοποιείτε ασφαλή προγράμματα περιήγησης στο web και ενεργούς περιορισμούς
γονικού ελέγχου στον υπολογιστή και τις συσκευές του σπιτιού σας.
■■ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ τους κωδικούς πρόσβασής σας ώστε το παιδί σας να μην μπορεί να αγοράζει αυτόματα
εφαρμογές χωρίς την έγκρισή σας.
■■ ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ – ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ!

Προστατεύστε τα παιδιά σας

Η χρήση κινητών τηλεφώνων, tablet και ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει εισέλθει για τα καλά στις ζωές των
περισσότερων ανθρώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό επισκεφθείτε την τοποθεσία www.esafety.gov.au

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόληψη εγκλημάτων
επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.police.nsw.gov.au

Για επείγοντα περιστατικά ή άμεσο κίνδυνο.

Για μη επείγοντα.

Για πληροφορίες σχετικά με εγκλήματα. Μπορείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.

