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Zarokê xwe bi rêya 
diyaloga vekirî 
biparêze
Ji zarokê xwe re bêje: ku eger di dema 
bikaranîna înternetê de we dît ji 
mijarekê qels in, yan jî hest bi nerehetî 
û tirsan dikin, wê demê dikarin bi te re 
bipeyivin û tu jî ji wan hers nabî û wan 
ceza nakî.

Agahdarê nîşaneyên diltengiyê be, 
bala xwe bide zarok eger xembar e, bi 
hêrs e, tiştan vedişêre yan jî xwe bi 
çalakiyên olnline’ê ve girtiye.

Bi rêya destekên erênî û handanê, 
peyvendiyên tejî bawerî û diyalogên 
vekirî bi wan re zas bike.

Vê yekê bizane ku her zarok xwedî 
taybetmendiyên xwe ye û dibe ku 
rêyên cuda ji bo gihiandina peyama 
xwe bikar bîne. Dem veqetîne daku 
peyama te bi xwastekên zarok re lihev 
bikin. Wek mînak: zarokên ku rastî 
astengiya fêrbûnê hatine, dibe ku 
pêwîst be bi awayeke sade agahiyan 
fêm bikin.

Zarok û nûciwan, van rojan demên xwe zêdetir li ser înternetê dibûrînin. Ew ê ku di peyvendiyê de ne, alikar dibe daku bandora 
COVID-19ê li ser wan kêm bibe û wan han dide ku li ser jiyana asayî berdewam bin.. lê ev mijar hin metirsiyan jî pey xwe tine. 

Serkeşiya elektronî 
ji aliyê hevtemen û 
kesên nenas ve.

Tevger û xûyên 
durist û ewle ji bo 
karanîna înternetê 
saz bike
Lihevhatina malbatî ji bo baş 
bikaranîna amûran saz bike û 
zarokên xwe jî tevî vê 
lihevhatinê bike.

Dem û derên taybet 
jibikaranîna amûrên elektronî 
re terxan bike (ji bo xwarin, 
razan, lîstin, û erkên 
debistanê).

Bi zarokê xwe re alikar be 
daku fêr bibin çawa 
taybetmendiyên agahîyên xwe 
yên kesî biparêzin, bi taybet li 
hember kesên nenas, hin kes 
cuda ji rastiyê xwe didin nasîn!

Wê bîne bîra zarokê xwe ku 
her tiştê ku ket ser înternetê, 
wê bimîne (weke peyam, 
wêne, vîdyo).

Bi şêweyekî çalak çavdêriya 
demên zarokan yên li ser 
amûrên weke randaz, telefona 
hişdar û tabletan di rewşa 
onlaynê de çavdêrî bike.

Bi zarok yan 
nûciwanan re demê 
li ser înternetê 
derbas bikin
Bi hev re li website, torên 
civakî, lîstik û bernameyan 
bigerin.

Behsa çawaniya raporkirina 
mijarên nedurist ji nûciwanê 
xwe re bike (binêre jêrîn).

Di website’a Common Sense 
Mediade şîretên hêja hene ji 
bo bername û lîstin û 
xweşiyê ji bo temenên cuda.

Teknolojî hevkarê te 
ye daku tu zarokê 
xwe di dema 
bikaranîna înternetê 
de biparêzî
Şopandina dêbavtîyê 
damezrîne.

Lêgerîna ewlehî di webgeran 
de çalak bike 

Rêkarên tund ên parastina 
taybetmendiyan li ser lîstik û 
programên online’ê deyne

Di dema karanînê de, 
kamerayên li ser 
randazê(computer) 
binixwimîne 

Tundiyên online’ê li dijî zarokan gilî bike: Çavkaniyên din: 

Metirsiyên di dema bikaranîna înternetê de

Kesên mezin û gihiştî, ji 
bo mebestên seksî, di nav 
torên civakî û lîstinên 
online’ê û derênçatê de, 
zarokan dikin armanc. 

Naveroka wê ziyandêr-
Mijarên Porngrafî, tundî-
kîn-handan ji bo 
xwekuştinê û xweêşandin, 
agahiyên nerast û yên din. 

Nûciwan agahiyên kesî 
û wêne û vîdyoyên xwe 
yên seksî parve dikin. 
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