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Кӯдаконро дар интернет аз хатар дур нигоҳ доред

Кӯдакони худро 
бо воситаи 
суҳбати озод аз 
хатар нигоҳ доред
Ба кӯдаконатон гӯед, ки агар дар 
интернет дучори чизе ки онҳоро 
нороҳат, ноҷо, ва дар тарс медорад 
шуданд, онҳо метавонанд бо шумо 
сӯҳбат кунанд ва шумо асабӣ 
нашуда онҳоро ҷазо намедиҳед.

Ба нишонаҳои ғамгинӣ аҳамият 
диҳед. Огоҳ бошед агар фарзанди 
шумо мардумгурез, нороҳат, 
паноҳкор, ва ё шефтаи 
машғулиятҳои интернетӣ шудааст.

Муносибати боваринок ва гуфтугуи 
озоди тариқи дастгирӣ ва 
ҳавасмандиро эҷод кунед. 

Дар хотир доред, ки ҳар як кӯдак 
беҳамто буда роҳҳои гуногуни 
муоширатро метавонад истифода 
кунад. Саросема нашуда паёми 
худро ба талаботи фарзандатон 
мувофиқ кунед. Масалан, кӯдакони 
дорои маъюбият, ки барои омӯзиш 
эҳтиёҷоти махсус доранд,  
метавонанд ниёз ба маълумоти дар 
намуди соддатар дошта бошанд. 

Кӯдакон ва наврасон айни замон вақти хеле зиёдтарро дар интернет сарф карда истодаанд. Дар иртибот 
будан ба онҳо имконият медиҳад, ки таъсири  COVID-19-ро кам карда, онҳоро ҳавасманди идомаи 

ҳаёташон кунад...аммо ин хавфу хатарҳои худро дорад.

Таҳдиди интернетӣ 
аз ҷониби ҳамсолон 
ва бегонагон

Одатҳои солим 
ва бехатари 
интернетиро 
эҷод кунед
Кӯдак ё навраси худро дар 
эҷоди созишномаи оилавии 
истифодаи солими дастгоҳҳо 
ҷалб кунед

Дар хонаи худ вақт ва ҷойҳои аз 
дастгоҳҳо озодро ташкил диҳед 
(хӯрокхурӣ, хоб рафтан, бозӣ ва 
вазифаҳои хонагии мактаб)

Ба кӯдакони худ чи тавр 
маълумоти шахсиро махфӣ 
нигоҳ доштанро ёд диҳед, 
хусусан аз бегонагон. Чунки, 
баъзе одамон ниятҳои асили 
худро нишон намедиҳанд!

Ба кӯдакони худ хотиррасон 
кунед, ки ҳар чизи ба интернет 
рафта, дар онҷо боқӣ мемонад 
(паёмакҳо, расмҳо ва наворҳо)

Фаъолона вақти кӯдаконро дар 
интернет, аз ҷумла 
компютерҳо, смартфонҳо ва 
планшетҳо назорат кунед.

Бо кӯдак ё 
навраси худ дар 
интернет вақт 
гузаронед.

Сайтҳо, сайтҳои иҷтимоӣ, 
бозиҳо ва барномаҳоро якҷоя 
аз назар гузаронед

Бо кӯдак ё навраси худ дар 
бораи гузориш додани 
маълумоти номуносиб суҳбат 
кунед (дар поён бинед)

"Common Sense Media" 
маслиҳатҳои олӣ барои 
барномаҳо, бозиҳо ва 
вақтхушии муносиби ҳар сину 
солро дорад

Ислоҳотҳои 
техникӣ барои 
ҳифзӣ 
фарзандатон дар 
интернет
Назорати волидайнро ба 
роҳ монед

Ҷустуҷӯӣ бехатарро дар 
браузери худ фаъол кунед

Танзимоти ҷиддии 
махфиятро барои 
барнома ва бозиҳои 
интернетӣ тартиб диҳед

Ҳангоми лозим набудан, 
веб камераҳоро пӯшонед 

Зуроварии нисбати кӯдаконро дар интернет гузориш диҳед: Дигар манбаҳо

Хавфҳо дар интернет
Барои мақсадҳои ҷинсӣ 
нишонагирии кӯдакон аз 
тарафи калонсолон дар 
сайтҳои иҷтимоӣ, бозиҳо 
ва платформаҳои 
паёмнависи

Амалҳои зараровар - 
зӯроварӣ, занбадбинӣ, 
ксенофобия, қасд ба 
худкушӣ ва ба худ зарар 
расондан, маълумоти дурӯғ, 
порнография ва ғайра.

Аз ҷониби худи 
наврасон паҳн кардани 
маълумоти шахсӣ ва 
расмҳою наворҳои 
шаҳватпарасти худ

Телефони ёрии 
кӯдакон Телефонҳои INHOPE Порталҳои IWF Китобчаи бехатарӣ ЮНИСЕФ Дигар забонҳо Захираи далелҳо
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