
ለሥራ ባልደረቦቻችሁ፣ ለጓደኞች እና ለቤተሰብ አጋሩ / ቃሉን አሰራጩት / የልጆችን 
ደህንነት ኢንተርኔት ላይ መጠበቅ 

ግልጽ በሆነ 
ተግባቦት የልጆትን 
ደህንነት መጠበቅ 

ልጆት ኢንተርኔት በሚጠቀሙበት 
ወቅት የመረበሽ፣ ምቾት የማጣት 
ወይም የፍርሃት ስሜት እንዲሰማቸው 
ያደረገ ነገር ሲገጥማቸው እናንተን 
ማናገር እንደሚችሉ እናንተ ደግሞ 
ሳትናደዱ እና ሳትቀጧቸው 
እንደምትሰሟቸው መንገር

ለጭንቀት ምልክቶች/ 
ማስጠንቀቂያዎች ንቁ መሆን፡፡ 
ገለልተኛ መሆን፣ መረበሽ/ ንዴት፣ 
ድብቅ መሆን ወይም በኢንተርኔት 
እንቅስቃሴዎች የመጠመድ ምልክት 
ልጆች ላይ እየታየ እንደሆነ አስተውሉ፡፡

በአዎንታዊ ድጋፍ እና ማበረታቻ 
አማካይነት መታመን ያለበት ግንኙነት 
እና ክፍት ተግባቦት ፍጠሩ

እያንዳንዱ ልጅ ልዩ እንደሆነ እና 
ለመግባባት የተለያየ መንገድ 
ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ልብ በሉ፡፡ 
የልጃችሁን ፍላጎት ለመድረስ 
መልዕክታችሁን ለማስተካከል ጊዜ 
ውሰዱ፡፡ ለምሳሌ፡ የመማር ጉዳት/ 
ተግዳሮት ያለባቸው ልጆች - መረጃ 
ቀለል ባለ ቅርጽ እንዲቀርብላቸው 
ይፈልጋሉ፡፡

ኮቪድ-19 ወላጅነት
ልጆች ኢንተርኔት ሲጠቀሙ ደህንነታቸው

እንዲጠበቅ ማድረግ
ልጆች እና ጎርምስና እድሜ ውስጥ ያሉ ልጆች አብላጫ ጊዜያቸውን ኢንተርኔት ላይ እያሳለፉ ነው፡፡ በዚህ መልክ ግንኙነት 

መቀጠል መቻላቸው ኮቪድ-19 ያለውን ተጽዕኖ ለመቀነስ እና ሕይወታቸውን እንዲቀጥሉ ያበረታታቸዋል … ሆኖም ለጉዳት 
እና አደጋዎች ተጋላጭ ያደርጋቸዋል፡፡

በአቻዎች እና 
በሌሎች 
በማያውቋቸው 
ሰዎች በመረጃ መረብ 
አማካኝነት ሊከሰቱ 
የሚችሉ  ጥቃቶች

ጤናማ እና ደህንነቱ 
የተጠበቀ የኢንተርኔት 
አጠቃቀም ልምዶችን 
መፍጠር

 ልጆቻችሁን ወይም ጉርምስና 
እድሜ ላይ ያሉ ልጆችን በማሳተፍ 
ጤናማ መሣሪያ አጠቃቀምን 
በተመለከተ ለቤተሰባችሁ 
የምትስማሙበትን ቴክ ማስተካከያ 
ማስቀመጥ

በቤት ውስጥ መሣሪያ-ነጻ ቦታ እና 
ጊዜ መፍጠር (መመገብ፣ መተኛት 
እና መጫወት፣ የትምህርት ሥራ/ 
የጥናት ጊዜን) ነጻ ማድረግ

የግል መረጃዎችን ግላዊ/ 
ሚስጢራዊ አድርጎ ስለማቆየት 
ልጆቻችሁ እንዲማሩ መርዳት - 
በተለይ ደግሞ ከማያውቁት ሰው - 
አንዳንድ ሰዎች ነኝ ብለው 
የሚሉትን አይደሉም! 

በመስመር ላይ/ ኢንተርኔት ላይ 
የሚያኖሩት ነገር እዛው ላይ 
እንደሚቆይ ልጆችን ማስታወስ 
(መልዕክቶች፣ ምስሎች እና 
ተንቀሳቃሽ ምስሎች)

በንቃት ልጆች ኢንተርኔት 
በሚጠቀሙበት ጊዜ ቁጥጥር/ 
ክትትል አድርጉ፤ ኮምፒውተር፣ 
ስማርትፎን እና ታብሌት ሲጠቀሙ 
ጭምሮ

ከልጆት ወይም 
ከጎረምሳ ልጆት 
ጋር ኢንተርኔት 
ላይ አብሮ ጊዜ 
ማሳለፍ
ድርጣቢያዎች፣ ማሕበራዊ 
ሚዲያ፣ ጨዋታ እና 
መተግበሪያዎችን በጋራ ማሰስ

ከጎረምሳ ልጆት ጋር ተገቢ ያልሆነ 
ይዘት  ሲያጋጥማቸው እንዴት 
ሪፖርት ማድረግ/ ማሳወቅ 
እንዳለባቸው መነጋገር (ከታች 
ይመልከቱ)

Common Sense Media ኮመን 
ሴንስ ሚዲያ ስለ 
መተግበሪያዎች፣ ጨዋታዎች እና 
ለተለያየ እድሜ የሚሆኑ 
መዝናኛዎች ትልቅ ምክሮች 
አሏቸው

በኢንተርኔት ላይ 
ልጆትን 
ለመጠበቅ 
የሚረዱ የቴክኒክ 
መፍትሔዎች 
የወላጅ መቆጣጠሪያ  
(parental controls) 
ማስቀመጥ

ብራውዘራችሁን ሴፍሰርች 
(SafeSearch) ላይ ማድረግ

መስመር ላይ/ ኢንተርኔት ላይ 
እንደሆኑ የሚጠቀሙት 
መተግበሪያዎች እና 
ጨዋታዎች ላይ ጥብቅ 
ግላዊነትን/ ፕራይቬሲ 
ማስቀመጥ

ጥቅም ላይ በማይውሉበት 
ሰዓት ዌብካሞችን መሸፈን

በልጆች ላይ የሚደርስን የኢንተርኔት አመጽ ሪፖርት ማድረግ/ ማመልከት  ሌሎች ግብዓቶች

የኢንተርኔት አደጋዎች 

በማሕበራዊ ድሕረ-ገጾች 
ላይ ለወሲብ ዓላማ ልጆች 
ላይ ያነጣጠሩ ጎልማሶች፣ 
ጨዋታዎች እና የመልዕክት 
መላላኪያ መድረኮች 

ጎጂ ይዘት - አመጽ፣ ማይሶይኒ 
(ስለሴቶች አሉታዊ እይታ/ 
አመለካከት)፣ ዘረኝነት፣ እራስን 
ስለማጥፋት እና እራስን 
ስለመጉዳት የሚያበረታቱ 
ሀሳቦች፣ የተሳሳተ መረጃ፣ ወዘተ.

ጉርምስና እድሜ ላይ ያሉ 
ልጆች ስለራሳቸው የግል 
መረጃ እና ወሲባዊ የሆነ 
የራሳቸውን ፎቶ እና 
ተንቀሳቃሽ ምስል 
ማጋራት

ልጆች እገዛ በሚሹበት ጊዜ 
ሊጠቀሙበት የሚችሉት መስመር 

ኢንሆፕ (INHOPE)  ሆትላይንስ/ 
የዕርዳታ መስመር

አይደብሊውኤፍ (IWF) 
መተላለፊያዎች/ ፖርታልስ

የደህንነት ቡክሌት ዩኒሴፍ/ UNICEF ሌሎች ቋንቋዎች ማስረጃ መሰረት ያደረገ
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