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برای مواقع اضطراری و خطر حیاتی.برای موضوعات غیر اضطراری.برای ارائه کردن معلومات جنایی، می توان ناشناس باقی ماند.

استفاده تیلفون های موبایل، تابلیت ها و کمپیوتر های شخصی در زندگی اکثر اشخاص بسیار معمول می باشد.

اطفال تشویق می شوند که از این وسایل به منظور کمک در قسمت دروس شان و در ارتباط بودن استفاده کنند، مگر 
این تکنولوجی می تواند توسط اشخاص شکارچی آنالین )online predators( به منظور هدف قرار دادن اطفال نیز 

استفاده گردد.

بسیاری از اطفال از تیلفون های موبایل برای متاس گرفنت با دوستان شان از طریق رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. 
در هنگام استفاده این سایت ها، امکان این می رود که ایشان در معرض متاس با شکارچیان آنالین قرار گیرند. 

با اتخاذ تدابیر ساده ذیل ما همه می توانیم اطفال خود را در زمان استفاده آنالین شان حفاظت کنیم.

اطفال – خود را در آنالین حفاظت کنید 
■ هیچوقت معلومات شخصی بشمول نام، آدرس خانه، عکس، منبر تیلفون یا مکتب تانرا در هیچ جایی از انترنت ننویسید. 	
■ همیشه برای والدین یا یک شخص بالغ راجع به متاس آنالین ایکه شما را ناراحت می سازد اطالع دهید. 	
■ هیچوقت با یک شخص ناشناسی که از طریق آنالین صحبت کرده اید بدون اطالع کامل والدین یا سرپرست تان 	

مالقات نکنید. یکی از والدین/سرپرست تانرا با خود ببرید.
■ همیشه قبل از ارسال کردن فکر کنید. فشار دادن دکمه "ارسال" نهایی و حتمی است - شما پیغام تانرا پس گرفته 	

منی توانید.
■  عکس تانرا برای اشخاص ناشناس نفرستید.	

والدین – اطفال تانرا در آنالین حفاظت کنید 
■ همیشه اطفال تانرا راجع به خطرات ناشی از مکاملات آنالین متوجه سازید. 	
■ مطمئن شوید که با اطفال تان راجع به سایت های مناسب سن وی صحبت کنید. 	
■ با طفل تان راجع به کار هائیکه در آنالین اجنام می دهد و سایت های مورد عالقه وی صحبت کنید.	
■ بررسی کنید که طفل تان از چه نوع سایت های انترنتی در مکتب، کتابخانه عامه و مکان های دیگری که بدان جا 	

می رود، استفاده می کند. 
■ همیشه مراقب ترتیبات مصؤنیت وسایلی که طفل تان از آن استفاده می کند، باشید. 	

وسایل خانه تانرا حفاظت کنید 
■ پروگرام هایی مانند GPS را از سایت های رسانه های اجتماعی ایکه طفل تان از آن استفاده می کند غیرفعال سازید.	
■ مطمئن شوید که شما و خانواده تان از رمز عبور قوی برای حفاظت وسایل تان استفاده کنید. 	
■ همیشه از ویب بروزر های محفوظ  استفاده کنید و وسیله های محدودیت و کنترول کننده والدین در کمپیوتر و وسایل 	

تانرا فعال سازید. 
■ رمز عبور تانرا حفاظت کنید تا طفل تان نتواند app ها را بطور خودسرانه و بدون اجازه شما خریداری کند.	
■ رمز عبور تانرا برای هیچکس ندهید – هیچکس! 	

www.esafety.gov.au .برای معلومات بیشتر راجع به این موضوع به ویب سایت ذیل مراجعه کنید

 برای معلومات بیشتر راجع به جلوگیری از جرایم به ویب سایت 
www.police.nsw.gov.au :ما به آدرس ذیل مراجعه کنید
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