Crime Prevention Fact Sheet (Children Online) – Persian/Farsi

سری نشریات پلیس نیو سات ویلز برای پیشگیری از جنایت

از فرزندانتان محافظت کنید

از فرزندانتان آنالین محافظت کنید
استفاده از گوشیهای همراه ،تابلتها و کامپیوترهای شخصی حاال در زندگی بیشتر اشخاص رایج است.

کودکان تشویق میشوند که برای کمک به حتصیلشان از این دستگاهها استفاده کنند ولی این فن آوری میتواند
توسط شکارچیان آنالین ( )online predatorsنیز برای هدف گرفنت کودکان به کاربرده شود.
خیلی از کودکان برای متاس با دوستانشان از طریق رسانههای اجتماعی از دستگاههای همراه استفاده میکنند .در
حال کاربرد این دستگاهها این امکان هست که متاسشان با یک شکارچی آنالین بر قرار شود.

یتوانیم برداریم تا وقتی فرزندامنان آنالین هستند از آنها محافظت کنیم.
اینها چند قدم ساده هستند که همه ما م 

بچهها – از خودتان آنالین محافظت کنید

■هرگز در هیچ کجای اینترنت اطالعات شخصی ازجمله اسم ،آدرس منزل ،عکس ،شماره تلفن یا مدرسه
را پست نکنید.
■همیشه هر متاس آنالین را که شما را ناراحت میکند به پدر و مادر یا یک بزرگسال دیگر بگویید.

■هرگز بدون اطالع کامل پدر و مادر یا سرپرستتان با کسی که آنالین با او چت کردهاید قرار مالقات رو در رو
نگذارید .پدر یا مادر/یک مراقب را همراه خود ببرید.

■همیشه قبل از اینکه ارسال کنید فکر کنید .فشار دادن دکمه ارسال قطعی و نهایی است – منیتوانید
آن را پس بگیرید.
■عکس خودتان را به هیچ کسی که منیشناسید نفرستید.

والدین – از فرندانتان آنالین محافظت کنید

■همیشه به فرزندانتان در باره خطرات مکاملات آنالین آموزش دهید.

■مطمئن شوید که در باره سایتهای مناسب سنی با فرزندانتان صحبت کنید.

■با فرزندتان در باره کارهایی که آنالین اجنام میدهد و سایتهای مورد عالقهاش صحبت کنید.

■با مدرسه فرزندتان ،کتابخانه عمومی و جاهای دیگری که او زیاد میرود چک کنید تا ببینید او به چه سایت
یرود.
هایی م 
■همیشه وضعیت تنظیمات ایمنی را روی دستگاههایی که فرزندتان به کار میبرد حتت نظر بگیرید.

از دستگاههای خانگیتان محافظت کنید

■تنظیماتی مثل  GPSرا از سایتهای رسانههای اجتماعی که فرزندتان به کار میبرد غیر فعال کنید

■مطمئن شوید که شما و خانواده تان برای امن کردن دستگاههایتان از رمز عبورهای قوی استفاده میکنید.

■همیشه روی کامپیوتر و سایر دستگاههای خانگی از مرورگرهای اینترنت محفوظ و محدودیتهای کنترل
والدین استفاده کنید.
■از رمز عبورهایتان محافظت کنید تا فرزندتان نتواند بطور اتوماتیک بدون تصویب شما برنامه بخرد.

■رمز عبورتان را به هیچکس ندهید  -هیچکس!

برای آگاهی بیشتر در باره این موضوع از این سایت دیدن کنید www.esafety.gov.au

برای اطالعات بیشتر در باره پیشگیری از جرم از ما در این سایت دیدن کنید
www.police.nsw.gov.au

ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری.

ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ.

