
 منداڵھکھت لھ
 ڕێگھی گفتوگۆی
کراوەوە بپارێزە

 بھ منداڵھکھت بڵێ کھ ئھگھر لھ کاتی
 بھکارھێنانی ھێڵی ئینتھرنێتدا ئھزموونی
 شتێکیان کرد کھ پێی بێزار دەبن، یان
 ھھست بھ نائاسوودەیی و ترس دەکھن،
 ئھوا دەتوانن لھگھڵ تۆدا قسھ بکھن و
 تۆش لێیان تووڕە نابیت و سزایان

نادەیت

 ئاگاداری نیشانھکانی دڵتھنگی بھ.
 سھرنجی منداڵھکھت بدە ئھگھر
 گۆشھگیر بووە، تووڕەیھ، شت

 دەشارێتھوە یانیش خووی بھ چاالکیی
ئۆنالینھوە گرتووە

 لھ رێگای پاڵپشتیی ئھرێنی و ھاندانھوە، 
پھیوەندی پڕمتمانھ و گفتوگۆی کراوە 

بکھ ساز 

ئھوە بزانھ کھ ھھر منداڵێک 
تایبھتمھندیی خۆی ھھیھ و رەنگھ 

رێگای جیاواز بۆ گھیاندنی پھیامھکھی 
بھکار بھێنێت. کات دابنێ بۆ ئھوەی 

پھیامھکھت لھگھڵ داخوازییھکانی 
منداڵھکھتدا بگونجێنیت. بۆ نموونھ، ئھو 

مندا�نھی گرفتی فێربوونیان ھھیھ، 
رەنگھ پێویستیان بھوە بێت کھ زانیاری 

بھ شێوەی سادە وەربگرن.

مندا�ن و ھھرزەکاران، ئھم رۆژانھ کاتێکی زۆر زیاتر لھسھر ئینتھرنێت بھسھر دەبھن. ئھوەی کھ لھ پھیوەندیدا بن، ھاوکار دەبێت بۆ ئھوەی کاریگھریی 
.کۆڤید-۱۹ لھسھریان کھم ببێتھوە و ھانیان دەدات کھ لھسھر ژیانی ئاسایی بھردەوام بن.. بھ�م ئھم بابھتھ ھھندێک مھترسیش دروستدەکات.

 ملھووڕی ئھلیکترۆنی لھ
 الیھن ھاوتھمھن و

کھسانی نھناسراوەوە

رەفتار و خووی 
دروست و پارێزراو 

بۆ بھکار ھێنانی 
ھێڵی ئینتھرنێت 

دروست بکھ
رێکھوتنی خێزانی بۆ باش 

بھکارھێنانی ئامێرەکان دروست بکھ و 
منداڵھکھشت لھ سازکردنی ئھم 

رێکھوتنھدا بھشدار پێبکھ

کات و شوێنی تایبھت بۆ 
بھکارنھھێنانی ئامێری ئھلیکترۆنی 
تھرخان بکھ (بۆ خواردن، خھوتن، 

یاریکردن و ئھرکی قوتابخانھ)
ھاوکاریی منداڵھکانت بکھ بۆ ئھوەی 
فێر بن چۆن تایبھتمھندیی زانیاریی 

کھسیی خۆیان بپارێزن، بھ تایبھت لھ 
خھڵکانی نھناسراو- ھھندێک خھڵک 
جیاوازن لھو کھسایھتییانھی خۆیانی 

ن! پێ دەناسێن
ئھوە بیر منداڵھکھت بھێنھوە کھ 

ھھرچییھک بچێتھ سھر ھێڵی 
ئینتھرنێت، لھوێ دەمێنێتھوە (وەک 

نامھ و وێنھ و ڤیدیۆ)
بھ شێوەیھکی چاالک چاودێریی 
کاتھکانی مندا�ن لھسھر ھێڵی 

ئینتھرنێت بکھ، بھ جۆرێک ئامێرە 
جیاوازەکانی وەک کۆمپیوتھر و 

مۆبایلی زیرەک و تابلێتھکان 
بگرێتھوە.
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 لھگھڵ منداڵ یان
 ھھرزەکارەکھتدا پێکھوە

 کات لھ لھسھر ھێڵی
ئینتھرنێت بھسھر ببھن

 پێکھوە بھ وێبسایت و تۆڕی
 کۆمھ�یھتی و یاری و بھرنامھکاندا

بگھڕێن

 باسی چۆنیھتی راپۆرتکردنی بابھتی
 نھگونجاو بۆ ھھرزەکارەکھت بکھ

(بڕوانھ خوارەوە)

 Common Sense وێبسایتی
Media ئامۆژگاریی ناوازەی تێدایھ 
بۆ بھرنامھ و یاری و سھرگھرمی بۆ 

تھمھنھ جیاوازەکان

 تھکنھلۆجیا ھاوکارتھ بۆ
 ئھوەی منداڵھکانت لھ
 کاتی بھکارھێنانی ھێڵی
ئینتھرنێتدا بپارێزیت

چاودێریی دایباب دابمھزرێنھ

 گھڕانی سھالمھت لھ وێبگھڕەکھتدا
کارا بکھ

 رێکاری توندی پاراستنی
 تایبھتمھندی لھسھر یاری و بھرنامھ

ئۆنالینھکان دابنێ

 لھ کاتی بھکارنھھێناندا، کامێراکانی
سھر کۆمپیوتھر دابپۆشھ

توندوتیژی ئۆنالین دژی مندا�ن ریپۆرت بکھ: سھرچاوەی دیکھ

مھترسییھکان لھ کاتی بھکارھێنانی ھێڵی ئینتھرنێتدا

کھسانی گھورەساڵ و پێگھیشتوو، 
بۆ مھبھستی سێکسی، لھ نێو تۆڕە 

کۆمھ�یھتییھکان و یارییھکانی 
ئۆنالین و سھکۆکانی پھیام 

گۆڕینھوە، مندا�ن بھ ئامانج دەگرن

ناوەڕۆکی زیانبھخ ش- 
 توندوتیژی، رق و کینھ، ھاندان بۆ 

خۆکوشتن و خۆئازاردان، زانیاری ناڕاست و 
بابھتی رووت و پۆرن و ھی دیکھش

 ھھرزەکاران زانیاریی کھسی
 و وێنھ و ڤیدیۆی سێکسی

خۆیان ب�ودەکھنھوە

ھێڵی ھاوکاریی مندا�ن زمانی دیکھ پاڵپشتیی بھڵگھیی

دایبابێتی لھ سھردەمی کۆرۆنادا
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