
 شارك مع زمالءك, أصدقائك وعائلتك حافظ على أمان األطفال  في الشبكة

 اضمن بقاء اطفالك
 بأمان من خالل

 التواصل والحوار
   المفتوح

 أخبر أبناءك أّنھ في حال
 تعرضھم في الشبكة لمحتوى
 قد یجعلھم یشعرون بالخوف,

 عدم الراحة او الضیق, أن
 یقوموا بالتحدث معك عن ذلك,

 وأنك لن تنزعج منھم أو تعاقبھم

 ُكن متیقظاً ألي عالمات ضیق
 أو توتر. الحظ ان كان طفلك

 متضایقاً, متوتراً, خائف او
ُمدمن لبعض الفعالیات

 حافظ على عالقات وثیقة
 وحوار مفتوح مع أبناءك من

خالل الدعم اإلیجابي والتشجیع

 تذّكر أن كل طفل ھو مختلف
 وقد ُیعّبر عن نفسھ بطرق

 مختلفة. ُخذ وقت كافي لفھم
 رسائل أطفالك للتعبیر عن

 احتیاجاتھم. على سبیل المثال,
 أطفال مع احتیاجات خاصة,
 یحتاجون لمعلومات بطرق
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COVID-19 والدیة 
الشبكة في  األطفال  أمان  على   الحفاظ 

\االنترنت. البقاء متواصال یساعدھم التخفیف من اثار  ویشجعھم ,COVID-19 في ھذه األیام یقضي األطفال الكثیر من الوقت في الشبكة
 .على مواصلة حیاتھم,... لكن في نفس الوقت, ذلك یضعھم امام كثیر من المخاطر

 التنمرااللكتروني من 
األقران والغرباء

 قُم بأنشاء عادات
 صحیة وامنة

 الكترونیا
 شارك أبناءك (األطفال  

والمراھقین) بانشاء إتفاقیة أسریة 
حول االستخدام الصحي لألجھزة 

االلكترونیة

 قُم بإنشاء مساحات وأوقات  
خالیة من األجھزة االلكترونیة

 في بیتك (وقت األكل, النوم,
(اللعب والعمل المدرسي

 ساعد أطفالك على تعلم كیفیة
 الحفاظ على المعلومات

 الشخصیة, خصوصا مع الغرباء
- بعض األشخاص یخفون

 ھویتھم الحقیقیة

 ذكِّر أبناءك أن ما یتم نشره على
 الشبكة, یبقى على الشبكة 

(الرسائل, الصور, والفیدیوھات)

 اقض بعض الوقت في
 الشبكة مع أبناءك

(األطفال والمراھقین )
 استكشفوا المواقع, التواصل 

ً االجتماعي, األلعاب والتطبیقات معا

كیفیة   تحدث مع ابنك المراھق عن 
التبلیغ عن المحتوى المؤذي في 

الشبكة

 Common Sense) موقع 
Media) یحتوي على الكثیر من 

النصائح للتطبیقات, األلعاب 
والتسلیة لألعمار المختلفةالمختلفة

 التكنولوجیا تساعد
 على حمایة أطفالك

 في الشبكة
  قُم بوضع رقابة والدیة

 قُم بتشغیل البحث االمن على محرك
 البحث

 قُم بوضع اعدادات حصوصیة
 صارمة على التطبیقات االلكترونیة

 واأللعاب

 قُم بتغطیة الكامیرا عند عدم
استخدامھا

:Other resources   قُم بالتبلیغ عن الُعنف ضد األطفال في الشبكة

  مخاطر الشبكة

 بعض البالغین قد یستھدفون 
األطفال ألھداف جنسیة على  مواقع 

التواصل االجتماعي,  األلعاب 
االلكترونیة ومواقع  الدردشة

 المحتوى المؤذي- العنف, الكراھیة,
 التشجیع لالنتحار وایذاء النفس,

....التضلیل بالمعلومات وغیرھا

 یشارك المراھقین معلومات
 شخصیة, صور جنسیة او

 فیدیوھات ألنفسھم
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