
إحمِ أطفالك عند استخدامهم اإلنترنت

سلسلة منع وقوع اجلرائم تقّدمها قوة شرطة نيو ساوث ويلز
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دة للحياة.للحاالت غير الطارئة.لتقدمي معلومات عن اجلرائم. ميكن أن يكون ذلك بدون إعطاء اسمك. للحاالت الطارئة أو املهدّ

إن استخدام الهواتف النّقالة واحلواسيب اللوحية والشخصية أمرٌ عادٌي في حياة معظم الناس.

ويتم تشجيع األطفال على استخدام هذه األجهزة للمساعدة في دروسهم والبقاء على اتصال، لكن هذه التكنولوجيا 
ميكن أيضاً أن يستخدمها مفترسو اإلنترنت )online predators( الستهداف األطفال.

يستخدم كثير من األطفال األجهزة النّقالة للبقاء على اتصال بأصدقائهم عبر وسائل التواصل االجتماعي. وخالل 
استخدام هذه املواقع، تكون هناك إمكانية حدوث تواصل بني األطفال ومفترسي اإلنترنت. 

فيما يلي بعض اخلطوات البسيطة التي ميكننا جميعاً اتخاذها للمساعدة على حماية أطفالنا عندما يستخدمون اإلنترنت.

أيها األطفال – احمو أنفسكم عند استخدام اإلنترنت 
■ ال تضع أبداً معلومات شخصية، مبا فيها اسمك أو عنوان منزلك أو صورتك أو رقم هاتفك أو مدرستك في أي مكان 	

على شبكة اإلنترنت. 
■ دائماً أخبر والَديك أو شخصاً بالغاً آخر تعرفه عن أي اتصال عبر اإلنترنت يجعلك تشعر باالنزعاج. 	
■ ال ترتّب أبداً أي لقاء وجهاً لوجه مع شخص متّت دردشة بينك وبينه عبر اإلنترنت بدون معرفة والَديك أو مقّدمي 	

رعايتك بذلك معرفة كاملة. اصطحب أحد والَديك/مقّدمي رعايتك معك.
■ دائماً فّكر قبل اإلرسال. إن الضغط على "أرسل" شيء مؤّكد ونهائي – ال ميكنك استعادته.	
■ ال ترسل صورتك إلى أي شخص ال تعرفه. 	

أيها األمهات واآلباء – إحموا أطفالكم عند استخدامهم اإلنترنت 
■ دائماً عّلم أطفالك األخطار املصاحبة للمحادثة عبر اإلنترنت. 	
■ تأّكد من أن تناقش مع أطفالك مواقع مناسبة لسّنهم. 	
■ حتّدث إلى طفلك عّما يفعله عند استخدام اإلنترنت وعن املواقع املفّضلة التي يزورها. 	
■ استفسر من مدرسة طفلك واملكتبة العامة واألماكن األخرى التي يترّدد عليها ملعرفة مواقع اإلنترنت التي يدخل إليها. 	
■ دائماً راقب حالة أوضاع التأمني في األجهزة التي يستخدمها طفلك. 	

إحمِ أجهزة منزلك 
■ أوقف تنشيط األوضاع مثل GPS من مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها طفلك. 	
■ تأّكد من أنك وعائلتك تستخدمون كلمات مرور قوية لتأمني أجهزتكم. 	
■ دائماً استخدم متصفحات إنترنت أمينة وتقييدات حتّكم والدي نشطة في احلاسوب واألجهزة املنزلية. 	
■ إحمِ كلمات املرور اخلاصة بك بحيث ال يستطيع الطفل شراء تطبيقات بصورة تلقائية بدون موافقتك.	
■ ال تعِط كلمة املرور اخلاصة بك إلى أي شخص – أي إلى أٍي كان! 	

www.esafety.gov.au للمزيد من املعلومات عن هذا املوضوع تفّقد املوقع

 للمزيد من املعلومات عن منع اجلرمية 
www.police.nsw.gov.au تفّضل بزيارتنا في املوقع
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