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دليل األهل إلى
األمان على اإلنترنت
معلومات ونصائح عملية
ومر ّكزة
ألولياء أمور األوالد
من جميع األعمار.

دليل األهل إلى األمان عبر اإلنترنت
بهدف مساعدة إرشاد األطفال والشباب نحو التجارب الممتعة واآلمنة على االنترنت ،يرغب Office
( of the Children’s eSafety Commissionerالمكتب) بتشجيع التغيير السلوكي –
بحيث يتصرف األطفال والشباب األستراليون بمسؤولية على االنترنت – تماما ً كما يتصرفون في الحياة
الواقعية.
ولتحقيق ذلك ،نأمل أن نثقّف ونساعد على منع حدوث السلوك الضار على االنترنت في المقام األول.
وكوالدين ،أنتما تعرفان ولدكما أفضل من أي شخص آخر ،ولديكما أفضل فرصة للمساعدة في تثقيفه
حتى يتم ّكن من اإلستكشاف ،بأمان.

* اإلستكشاف بأمان

التن ّمر اإللكتروني ()Cyberbullying
التن ّمر اإللكتروني ( )Cyberbullyingهو إستخدام التكنولوجيا للتن ّمر على شخص أو جماعة بقصد إلحاق األذى بهم
اجتماعيا ً ونفسيا ً أو حتى جسديا ً.

قد يشمل سلوك التن ّمر اإللكتروني (:)cyberbullying
*
*
*
*
*
*

الرسائل القصيرة ورسائل البريد اإللكتروني المسيئة
رسائل أو صور أو فيديو جارحة
تقليد اآلخرين عبر اإلنترنت
إستبعاد اآلخرين على اإلنترنت
إذالل اآلخرين عبر اإلنترنت
الثرثرة والدردشة المسيئة على االنترنت.

من خالل التبليغ عنه ،والحديث عنه،
ودعم بعضنا البعض ،نحن يمكننا
وضع حدّ له.
يَعتبر العديد من األوالد والمراهقين أن حياتهم على االنترنت جزء مهم من هويتهم
اإلجتماعية .أنهم ال يستطيعون مجرد ’إيقافها‘.ال يبلّغ العديد من الشباب عن التن ّمر
اإللكتروني ( )cyberbullyingلوالديهم ألنهم يخشون من أن يفقدوا إمكانية
الوصول إلى أجهزتهم واإلنترنت.

قد يشعر الشباب أيضا ً بالقلق من أن تصرفات الوالدين ستُزيد مشاكل
التن ّمر اإللكتروني ( )cyberbullyingسو ًء ،لذلك من المهم
بالنسبة لكما أن تحافظا على الهدوء وتقدما الدعم لهم.

التصيّد ()Trolling

التصيّد ( )Trollingهو عندما يقوم مستخدم بالتسبب عمدا ً باألذى عبر نشر
التعليقات التحريضية على االنترنت.
 ++يختلف التصيّد ) (Trollingعن التن ّمر اإللكتروني ()cyberbullying
في أن المتصيّدين يهدفون إلى كسب االهتمام والسلطة من خالل مقاطعة
المحادثة عن طريق تشجيع رد فعل دفاعي من األشخاص الذي يهاجمونهم.
ير ّكز التن ّمر اإللكتروني ( )cyberbullyingعادة أقل على رد فعل الضحية،
وأكثر على مشاعر وسلطة الشخص الذي يقوم بالتن ّمر .التن ّمر اإللكتروني
( )cyberbullyingهو عادة سلوك متكرر ،في حين أن التصيّد ()trolling
يمكن أن يحدث مرة واحدة.

ما الذي يمكنني فعله؟
كوالد/والدة ،يمكنك مساعدة ولدك وتشجيعه على السيطرة على هذه المسألة .تحدّث معه عن التن ّمر اإللكتروني
( )cyberbullyingقبل أن يحدث .يجب أن تضعا معا ً استراتيجيات لمعالجة أي مشاكل ممكن أن تحدث وطمئن ولدك بأنك
سوف تكون موجودا ً لدعمه.
 +قم باإلبالغ عن مواد التن ّمر اإللكتروني ( )cyberbullyingإلى خدمة
التواصل االجتماعي أينما حدثت.

 +قم بحظر ذلك الشخص .ننصحك بمساعدة ولدك على حظر أو إلغاء صداقة
الشخص الذي يقوم بإزعاجه ،بحيث ال يمكنه اإلستمرار في إزعاجه خالل الوقت
الذي تتم فيه إزالة المواد.

يجب على وسائل التواصل االجتماعي إزالة مواد التن ّمر اإللكتروني
( )cyberbullyingالتي تم اإلبالغ عنها والتي تشكل خرقا ً لقواعدها
صص للتبليغ على
وشروطها .لدى معظم وسائل التواصل االجتماعي مكان مخ ّ
موقعها اإللكتروني .يوفر موقع المكتب أيضا ً معلومات حول كيفية اإلبالغ عن
المواد إلى الخدمات المختلفة.

 ++تذكّر أنه إذا كان ولدك معنيا ً في التن ّمر اإللكتروني (،)cyberbullying
ويبدو بأنه يشعر باألسى أو تظهر عليه تغيّرات في سلوكه أو مزاجه ،قد يكون
من المستحسن الحصول على دعم مهني من خالل خط .Kids Helpline

 +إجمع التفاصيل حول مواد التن ّمر اإللكتروني ( .)cyberbullyingقد تحتاج
إلى القيام بذلك قبل أن تقدم بالغا ً إلى الموقع اإللكتروني .هناك طريقة بسيطة
لجمع هذه المعلومات وهي عبر إلتقاط صورة أو لقطة شاشة أو نسخ عنوان الموقع
(.)URL

 Kids Helplineهو خدمة مجانية وسرية على االنترنت
ومشورة عبر الهاتف للشباب ،على مدار  24ساعة في اليوم ،و7
أيام في األسبوع على الرقم .1800 55 1800

إذا قمت بتقديم شكوى إلى المكتب حول مواد التن ّمر اإللكتروني
( ،)cyberbullyingعندها تحتاج إلى تقديم هذه المعلومات.
قم باإلبالغ عن التن ّمر اإللكتروني ( )cyberbullyingإلى Office of the
.Children’s eSafety Commissioner
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الشبكات اإلجتماعية
إن غرف الدردشة والشبكات االجتماعية هما وسيلتان عظيمتان للبقاء على إتصال مع األصدقاء والعثور على أصدقاء جدد.

تصف الشبكات اإلجتماعية مجموعة متنوعة من الخدمات
مثل الفيسبوك ،واليوتيوب ،وسناب شات ،وإنستغرام و
 ،World of Warcraftو،Moshi Monsters
وتويتر ،وسكايب ،و Minecraftوالعديد غيرها.
تم ّكن جميع هذه الخدمات اإلتصال المباشر بين األفراد .يستطيع المستخدمون
نشر المعلومات عن أنفسهم ،وعرض الصور ،وإخبار الناس عن األشياء التي
يقومون بها ،والدردشة ولعب األلعاب .تش ّكل الشبكات االجتماعية جزءا ً من الهوية
االجتماعية للكثير من الشباب.
ولكن هناك بعض المخاطر ،بما في ذلك تبادل المعلومات مع أشخاص ال
يعرفونهم أو يثقون بهم ،أو عدم تمكنهم من السيطرة على إختيار الموقع حيث تت ّم
تعرفوا فقط
مشاركة صورة أو فيديو ،أو مقابلة أشخاص في الحياة الواقعية والذين ّ
عليهم على اإلنترنت.

ما الذي يمكنني فعله؟
كوالد/والدة ،يمكنك مساعدة ولدك على أن يكون لديه تجارب إيجابية على مواقع الشبكات االجتماعية.
 +إستمر بالمشاركة في إستخدام ولدك للتكنولوجيا .قم بإنشاء حساب خاص بك
وتعرف على إعدادات الخصوصية حتى تتمكن من معرفة أفضل طريقة لحماية
ّ
ولدك .ويمكن أن تكون تجربة ممتعة بالنسبة لك أيضاً!

 +بيّن لولدك كيفية إدارة خدمات الموقع على هاتفه بحيث ال ّ
يبث موقعه عن غير
قصد .ساعده في إعداد التنبيهات ليعرف إذا تمت ’اإلشارة إليه‘ في الصور التي
ينشرها اآلخرون.

 +إقرأ ’شروط االستخدام‘ على وسائل التواصل االجتماعي وتأكد من أن ولدك
يعرف ما هو متوقّع منه .تم إنشاء بعض المواقع اإللكترونية ،مثل Club
 ،Penguinخصيصا ً لألوالد .وتتطلّب العديد من المواقع ،مثل الفيسبوك
وإنستغرام ،أن يكون سن المستخدمين على األقل  13سنة (حتى تمتثل غالبا ً
لقوانين الواليات المتحدة حول جمع البيانات الشخصية لألطفال) .من المفيد أيضا ً
التحقق من تصنيفات السن المنصوص عليها في المواقع المخصصة لبيع التطبيقات
قبل تحميلها ،مع األخذ في عين االعتبار أن تصنيفات السن لهذه التطبيقات يمكن
أن تختلف في بعض األحيان عن مواقع نفس الخدمة.

 +ذ ّكر األوالد على توخي الحذر عند قبول أصدقاء جدد على اإلنترنت؛ قد يكذب
األشخاص حول هويتهم الحقيقية .ال ينبغي أبدا ً أن يرتبوا موعد للقاء صديق عبر
اإلنترنت إال إذا كان معهم شخص بالغ يثقون به.
 ++قم باإلبالغ عن أي تن ّمر إلكتروني ( )cyberbullyingأو عن أي
محتوى غير الئق إلى موقع التواصل االجتماعي وعلّم األوالد كيفية القيام بذلك
أيضا ً .إذا فشلت خدمة التواصل االجتماعي بإزالة المواد ،يمكنك تقديم شكوى إلى
.Office of the Children’s eSafety Commissioner

 +إنصح األوالد أن يضبطوا حساباتهم إلى حساب خاص حتى يتم ّكن فقط
األشخاص الذين يثقون بهم رؤية المعلومات الخاصة بهم.
 +شجّع األوالد على التفكير قبل وضع أي شيء على االنترنت وإحترام اآلخرين.
يمكن أن يكون من الصعب أو من المستحيل إزالة المعلومات المنشورة على
االنترنت .إن مشاركة صورة غير الئقة اليوم قد يكون لها تأثير طويل المدى على
سمعتهم الرقمية.
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االتصال غير المرغوب فيه
يمكن لألوالد على شبكة اإلنترنت ،التواصل مع أشخاص ال يعرفونهم أو لم يجتمعوا بهم في الحياة
الواقعية.

في حين أنه من المثير التواصل مع أشخاص جدد ،غير
أن عدم الكشف عن الهوية الذي يقدمه اإلنترنت يمكن
أن يسمح لجهات االتصال الجديدة هذه عدم الكشف عن
هويتها الحقيقية.
على سبيل المثال ،قد يكون شخص ما يقول على أنه فتاة تبلغ من العمر 10
سنوات في الواقع رجل يبلغ من العمر  40عاما ً .هذا يعني أن عدم الكشف عن
وتحرش باألوالد عبر اإلنترنت وهي
الهوية قد يؤدي إلى حدوث إغراء جنسي
ّ
مخاطر جدية.

إن التحرش باألطفال عبر اإلنترنت وقوادة األطفال عبر اإلنترنت هو عمل غير
قانوني يقوم به شخص بالغ من خالل التواصل عبر اإلنترنت مع طفل دون سن
 16عاما ً بهدف تسهيل إقامة عالقة جنسية .يحدث اإلغراء الجنسي عندما يُطلب
من أحد األشخاص االنخراط في محادثة أو نشاط جنسي  -أو إرسال صورة أو
معلومات جنسية فاضحة.
تقدم الشرطة الفدرالية األسترالية ( )AFPالمزيد من المعلومات .ت ُحقّق الشرطة
الفدرالية األسترالية بحاالت التحرش باألطفال عبر اإلنترنت المشبوه بها.

ماذا يمكنني أن أفعل؟
 +شجّع أوالدك على إخبارك أو إخبار شخص آخر بالغ موثوق به إذا كان هناك
تهديد لسالمتهم .يمكنك أيضا ً االتصال بالشرطة.

 +إنتبه للتغيّرات في سلوك ولدك أو مزاجه والتي تسبّب القلق ،بما في ذلك زيادة
أو نقصان في السلوكيات ذات الطابع الجنسي و/أو في الثقة الواضحة ،أو التشبّث
أو االنزواء على النفس أو القلق أو الحزن وتغيير في التعامل مع األصدقاء .قم
بإستكشاف مخاوفك معه ،وإذا لزم األمر ،أطلب المساعدة المهنية.

 +شجّع ولدك على تغيير اإلعدادات الشخصية الخاصة به بحيث تكون تفاصيله
الشخصية سرية.

 ++يمكن تقديم البالغ مباشرة إلى الشرطة الفدرالية األسترالية عن سوء
المعاملة أو النشاط غير القانوني عبر االنترنت باستخدام إستمارة إستغالل األطفال
جنسيا ً  )child sex) exploitation formوالمتوفرة على اإلنترنت.
يمكن للوالدين أيضا ً الضغط على زر التبليغ عن اإلساءة والمتوفر على موقع
 ThinkuKnowأو موقع .Virtual Global Taskforce

 +ساعد ولدك على التبليغ وحظر الشخص أو إزالته من قائمة أصدقاء ولدك.

 +إحتفظ باألدلة .قد يكون ذلك مفيدا ً في تعقّب الشخص الذي ينشر مواد غير
مناسبة.
 +طمئن ولدك بأنك سوف تدعمه دائما ً ولن تمنع وصوله إلى االنترنت اذا أبلغك
بأنه غير مرتاح أو قلق حول ما قيل على االنترنت.

عرض لخطر فوري ،إتصل على
إذا كنت تعتقد بأن أحد األوالد ُم ّ
الرقم ثالثة أصفار ( ،)000أو  Crimestoppersعلى الرقم
 1800 333 000أو مركز الشرطة المحلية.

esafety.gov.au/unwantedcontact
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Sexting
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 Sextingهو إرسال صور أو فيديو أو رسائل إستفزازية أو جنسية

تُرسل  Sextsأو الرسائل النصية الجنسية عموما ً
باستخدام الهاتف المحمول ولكن يمكن أيضا ً أن تشمل
المشاركات عبر اإلنترنت أو التبادل باستخدام إحدى
التطبيقات.
في حين أن تبادل الصور أو الرسائل النصية اإليحائية قد يبدو للشباب وكأنه
مغازلة بريئة أو يعتبرونه أمرا ً مضحكاً ،فإن  sextingيمكن أن يكون له عواقب
اجتماعية وقانونية خطيرة.
في معظم حاالت  ،sextingيقوم الشباب طوعا ً بتبادل صور عارية لهم .ولكن
قد يحدث  sextingأيضا ً بسبب ضغط األصدقاء عليهم .يمكن أيضا ً أن تحدث
بالصدفة ،على سبيل المثال ،إذا تمت سرقة هاتف المرسل أو المتلقي للرسائل
النصية الجنسية  sextsمن قبل شخص يقرر نشر الصور على االنترنت.

ماذا يمكنني أن أفعل؟
 +من المهم مناقشة عواقب إرسال الرسائل الجنسية  sextingمع أوالدك .إذا
قام اآلخرون بمشاهدة صورهم ،قد يتعرضون للتنمر علنا ً ويسمعون تعليقات جنسية
غير الئقة عنهم من قبل األصدقاء والغرباء ،بما في ذلك الكبار.
 +تحدث إلى أوالدك عن إمكانية حدوث اآلثار االجتماعية واألكاديمية والقانونية
وتأثيرها على عملهم إذا نشروا مواد غير الئقة ألنفسهم أو آلخرين على اإلنترنت.
 +إذا حدث وأن أثّر  sextingليس على ولدك ،ساعده على تحديد أماكن وجود
الصور .أرسل طلبات إللغائها إلى جميع المواقع اإللكترونية وكذلك إلى جميع
األوالد اآلخرين وأرسل رسائل لجميع األوالد اآلخرين الذين قد حصلوا على
صورة واطلب منهم حذفها فورا ً.

 +ذ ّكر ولدك بأن يأخذ بعين اإلعتبار مشاعر اآلخرين عند إلتقاط الصور وتوزيع
أي محتوى عن طريق الهاتف المحمول أو عبر اإلنترنت.
يتعرض لألذى.
 +أطلب الدعم المهني إذا كنت قلقا ً من أن ولدك قد
ّ
 +إذا كنت تشعر بالقلق من أن حادثة رسائل  sextingقد تش ّكل مسألة جنائية،
إتصل بالشرطة المحلية.
 ++إذا كان ولدك معنيا ً في رسائل  ،sextingحافظ على هدوئك وكن حكيما ً
في ما يتعلّق بالعواقب .إن  sextingهو ليس تصرف غير مألوف وولدك ليس
المتأثر الوحيد سلبا ً به .بدالً من زيادة المحنة سو ًء ،ركّز على إيجاد حل لولدك.

 +ذ ّكر ولدك بأنه يجب أن يحذف أي محتوى جنسي تلقاه من اآلخرين ،وأن
يتجنب إرسال هذا النوع من المحتويات.
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تمضية الكثير من الوقت على االنترنت
بالنسبة للعديد من األهل يبدو وكأن األوالد والشباب هم دائما ً على االنترنت.

يبدو في كثير من األحيان أنهم يقومون بأكثر من مهمة في وقت واحد .على سبيل المثال ،تحميل الموسيقى واالستماع
إليها أثناء الدراسة والدردشة مع األصدقاء أو إرسال الرسائل على هواتفهم النقالة.

ماذا يمكنني أن أفعل؟

قد يختلف عدد الساعات التي يمضيها األوالد والشباب على االنترنت إختالفا ً كبيرا ً .ال توجد إرشادات حول المقدار ’الصحيح‘ من الوقت الذي يجب أن يقضيه األوالد
على االنترنت ،ومع ذلك ،إذا تبيّن أن نشاطهم على االنترنت يؤثر سلبا ً على سلوكهم أو رفاهيتهم ،أو على رفاهية األسرة ،قد يكون قد حان الوقت لمناقشة التوقعات
وإنشاء فترات زمنية محددة.

 +كلما تأخرت في معالجة المسألة ،كلما كان من الصعب التغلّب عليها .إذا
تصرف على الفور.
الحظت بأن مشكلة ستحدث بسبب االستخدام المفرط،
ّ

 +ف ّكر في تنفيذ إتفاقات بين أفراد األسرة حول مقدار الوقت الذي يمكن أن يقضيه
أوالدك على اإلنترنت .ويمكن إتباع نهج مماثل للحد من الوصول إلى األجهزة.

من المهم أن تتذكر بأن بعضا ً من الوقت الذي يقضيه ولدك على اإلنترنت قد يكون له صلة بدراسته.

 +تحدث إلى ولدك عن المخاوف التي تنتابك وراقب األلعاب والتطبيقات
واألجهزة التي يشتريها أو يستخدمها ولدك.

 ++إذا الحظت بأن طفلك قلقا ً بشكل خاص أو سريع االنفعال ،أو الحظت بأنه
يبدو منعزالً عن األصدقاء أو األنشطة األخرى ،قد تكون هناك مشكلة نفسية
أساسية .تحدّث إلى مدرسة طفلك أو طبيب العائلة إذا كانت مخاوفك تتجاوز
وقت الشاشة.

 +قد ترغب في تثبيت برنامج على الجهاز الذي يستخدمه ولدك والذي يمكن
تعديله للحدّ من مقدار الوقت الذي يكون فيه اإلنترنت متوفّر على هذا الجهاز.

esafety.gov.au/timeonline
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محتويات غير الئقة ،ومسيئة وغير قانونية
يمكن أن تشمل المحتويات غير الالئقة ،أو المسيئة أو غير القانونية المواضيع أو الصور أو غيرها من المعلومات
المحظورة في أستراليا أو التي يمكن أن تضر بالشباب على االنترنت.

قد ال يتع ّمد األوالد والشباب البحث عن المحتويات غير
الالئقة .ويمكنهم الوصول دون قصد إلى المحتويات أثناء
إجراء عمليات البحث على اإلنترنت ،أو قد يبحثون عنها،
أو قد تكون قد تمت إحالتها إليهم من قبل اآلخرين.
قد يكون الشباب الذين لديهم هواتف ذكية أيضا ً قادرين على إكتشاف محتويات
ربما يكون قد تم حظرها من قبل عوامل التصفية التابعة إلنترنت المنزل
والمدرسة.
ويمكن أن تشمل المحتويات غير الالئقة أو غير القانونية المواضيع أو الصور
تضر بالشباب
أو غيرها من المعلومات المحظورة في أستراليا أو التي يمكن أن
ّ
تعرض األوالد
على االنترنت .يمكن للمحتويات غير الالئقة أو غير القانونية أن ّ
إلى مفاهيم هم ليسوا على استعداد للتصرف بها والتي يمكن أن تخرق المعايير
االجتماعية والثقافية.
قد تسبّب بعض المحتويات القلق واإلزعاج لألوالد .وقد ال يبلّغون أهلهم أو
األساتذة عنها ألنهم قد يشعرون بالخجل من ما شاهدوه ،وخاصة إذا كانوا قد
بحثوا عنها.
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هذه هي المحتويات التي قد:
 +تشمل لقطات من العنف الحقيقي أو الوهمي ،والنشاط اإلجرامي أو الحوادث،
والتي ّ
تعزز وجهات نظر سياسية أو دينية متطرفة أو قد تكون جنسية إباحية.
ويمكن أن تشمل صورا ً غير شرعية ألطفال يتعرضون للعنف الجنسي.
 +تشجّع الكراهية تجاه األفراد أو الجماعات على أساس العرق أو الدين أو
الميول الجنسية أو العوامل االجتماعية/الثقافية األخرى ،أو إرشاد أو تشجيع
الجريمة أو العنف أو السلوك غير اآلمن مثل صنع قنبلة أو سالح أو فقدان
الشهية أو تعاطي المخدرات والوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر،
أو اإلحتيال أو اإلرهاب.

ماذا يمكنني أن أفعل؟
 +شجّع ولدك على إخبارك عن المحتويات غير الالئقة التي شاهدها بالصدفة
وتقديم شكوى حول المحتويات المعيّنة.

 +طمئن ولدك بأنك لن تحرمه من الوصول إلى شبكة اإلنترنت إذا أخبرك عن
رؤيته لمحتويات غير الئقة.

ض ِه للمحتويات غير الالئقة عن طريق اإلشراف على الوقت الذي
 +حدّد مِ ن ت ُّ
َعر ِ
يمضيه على االنترنت حيث أمكن ذلك.

يتعرض لألذى ،أطلب الدعم المهني.
 +إذا كنت قلقاً ،أو إذا كان ولدك
ّ

 +ر ّكب عوامل التصفية والملصقات والمناطق اآلمنة التي تسمح لك بالحدّ من
التعرض لمواقع غير مناسبة أو غير قانونية.
مخاطر
ّ
 +تأكد من إبقائه على إتصال مع األصدقاء وأفراد العائلة الموثوق بهم على
االنترنت وفي الحياة الواقعية.

 +قم باإلبالغ عن المحتويات غير الالئقة إلى المسؤول عن الموقع.
 ++يستطيع المكتب التحقيق في الشكاوى حول المحتويات
التي قد تكون غير قانونية أو محظورة .قم باإلبالغ عن هذه المحتويات إلى
esafety.gov.au/reportillegalcontent

 +ساعد ولدك على إستخدام محركات البحث لتحديد المواقع .ف ّكر في وضع قائمة
مواقع مفضّلة لألطفال األصغر سنا ً.

esafety.gov.au/illegalcontent
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التدابير الوقائية
إذا كان لدى الولد جهاز متصل باإلنترنت ،فهذا يعني بأنه يستطيع أيضا ً الوصول إلى كمية واسعة من المحتويات على
شبكة اإلنترنت.

هنالك العديد من الوسائل التي يستطيع األهل من خاللها مساعدة
أوالدهم لالستكشاف بأمان.

ماذا يمكنني أن أفعل؟
 +ضع تدابير وقائية على االنترنت وضوابط الرقابة األبوية وعوامل التصفية
والمنتجات التي تساعد على حجب محتويات معينة بحيث يكون لك قدرة أفضل
على حماية ما يراه األوالد على اإلنترنت.
تتوافر الرقابة األبوية في معظم األجهزة في اإلعدادات المثبتة مسبقا ً والتي يمكنك
تفعيلها ،أو عن طريق تركيب البرمجيات المجانية أو التجارية.

بعض األمثلة على ذلك:

بامكانك ايضا ً:

 +إنشاء حسابات لألوالد على الكمبيوتر قابلة للتخصيص.

 +تشجيع السلوك الجيد وكن قدوة ألوالدك حول استخدامهم لألجهزة المتصلة،
على سبيل المثال ال تجلب األجهزة إلى مائدة العشاء.

 +اإلعدادات التي يمكنك تطبيقها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتقييد
الوصول إلى التنزيالت ،والتطبيقات ،والمشتريات ،واأللعاب ،ووضع حدود
زمنية الستخدام اإلنترنت.
 +اإلعدادات التي يمكن تطبيقها على جهاز التوجيه ( )routerالخاص بك
لتقييد الوصول إلى المحتويات على اإلنترنت.
 +التطبيقات أو اإلعدادات المطبقة على هاتف ولدك المحمول لتقييد الوصول
إلى المتصفحات ،والتطبيقات ،ومواقع الشبكات االجتماعية ،والمحتويات غير
الالئقة ،ومواقع تقاسم الصور و/أو الفيديو والتدفق واأللعاب.
 +عوامل تصفية اإلنترنت التجارية أو المجانية التي يمكن أن تنبّهك إذا قام
غرباء باالتصال من خارج الشبكات االجتماعية المعتمدة ،والتي تقيّد الوصول
إلى المحتويات غير الالئقة ،وتراقب نشاط ولدك على اإلنترنت ،وتقيّد أوقات
إستخدام اإلنترنت ،وتتعقّب نظام تحديد المواقع  ،GPSوالمكالمات ،والرسائل
القصيرة وجهات االتصال.
 +تذكّر بأنه ال توجد أداة رقابة والدية والتي هي فعّالة  100في المئة.
بعض المحتويات والمواقع يمكن أن تكون مشفّرة في طريقة معيّنة ال تستطيع
التعرف عليها ،أو قد يكون الولد بارع في أمور التكنولوجيا
الرقابة األبوية
ّ
ويستطيع تجاوز الرقابة الوالدية.

 +قم بوضع حدود سليمة حول مقدار الوقت الذي يمكن أن يقضونه على
االنترنت كل يوم ،وألي غرض.
 +قم بوضع الحدود مثل إستخدام األجهزة في ’مكان آمن‘ فقط ،مثل غرفة
الجلوس ،أو التأكد من أن الباب مفتوح عند إستخدام األوالد لألجهزة أو الكمبيوتر
في غرفة النوم .كن على استعداد لتطبيق هذه الحدود على نفسك أيضا ً.
 +تعلّم فهم األجهزة التي يستخدمها أوالدك ،وتحدّث معهم عن أهمية الحفاظ على
األمان على اإلنترنت وإدراك سلوكهم وسلوك اآلخرين.
 +إقامة الثقة والحفاظ عليها .إنه من الصعب مراقبة نشاط أوالدك على اإلنترنت
في جميع األوقات لذلك تلعب الثقة دورا ً مهما ً.
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول مناقشة هذه القضايا مع أوالدك
على:
esafety.gov.au/chatterbox

esafety.gov.au/safeguards
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المساعدة والموارد
إطلع على خدمات وموارد الدعم التالية لمساعدتك على إبقاء عائلتك آمنة على اإلنترنت.

مكتب Office of the Children’s
eSafety Commissioner

يحتوي موقع المكتب اإللكتروني على المعلومات والروابط ذات الصلة لدعم
األهل للحفاظ على سالمة األوالد على االنترنت .وتشمل الموارد النصيحة العملية
والتي تركز على العمل ،والفيديو ،واأللعاب ،والدعم ،والمعلومات المستندة إلى
األبحاث ،وكلها مجانية.

esafety.gov.au

الدعم المدرسي

صلة تهدف إلى المساعدة في دعم
لدى العديد من المدارس سياسات وإجراءات مف ّ
األوالد على اإلنترنت ،بما في ذلك كيفية إدارة المشاكل مثل التنمر اإللكتروني
( ،)cyberbullyingالرسائل النصية الجنسية ) (sextingوغيرها من
المخاوف على االنترنت.
توفر السياسات التابعة لدائرة التعليم في كل والية ،المعلومات للطالب واألساتذة
واألهل والمجتمع األوسع للمساعدة في رفع مستوى الوعي ومواجهة االستخدام
غير المالئم
للتكنولوجيا.
للمزيد من المعلومات ،اتصل بمدرسة ولدك.

االستشارة عبر االنترنت

ُ
تحدث
إذا كنت تشك أو تعلم بأن أحد األوالد قد تأثر سلبا ً من قبل األشياء التي
معه على االنترنت ،ف ّكر في التماس الدعم المختص له.
Kids Helpline
تقدم خدمة  Kids Helplineإستشارة عبر االنترنت مجانية وسرية لألوالد
والشباب .كما تقدم خدمة  Kids Helplineأيضا ً اإلستشارة المجانية والسرية
عبر الدردشة على شبكة اإلنترنت للشباب الذين يعانون من المشاكل على
االنترنت.
 kidshelpline.com.auأو إتصل على الرقم 1800 55 1800
eHeadspace
 eHeadspaceهو مكان سري ومجاني وآمن حيث يستطيع الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين  12و  25سنة أو أسرهم الدردشة ،أو إرسال البريد
اإللكتروني أو التحدث على الهاتف إلى المهنيين المتخصصين بصحة الشباب
العقلية.

eheadspace.org.au

الموارد
Parentline
يوفر  Parentlineخدمة المشورة والمعلومات واإلحالة لألهل والمتوفر سبعة
أيام في األسبوع بين الساعة  8:00صباحا ً و 10:00مسا ًء.
 parentline.com.auأو إتصل على الرقم 1300 30 1300
Lifeline
يقدم خط  Lifelineاالستشارة المجانية في وقت األزمات ومعلومات حول
خدمات الدعم على مدار  24ساعة.
 lifeline.org.auأو إتصل على الرقم .13 11 14
Crime Stoppers
يمكن للـ  Crime stoppersأو الشرطة المحلية المساعدة في المخاوف
بشأن السالمة الشخصية لألطفال.
 crimestoppers.com.auأو إتصل على الرقم
1800 333 000
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دعونا نكون إجتماعيين
يمكنك مواكبة آخر المستجدات والحصول على أحدث االخبار المتعلقة
بالسالمة على االنترنت ،والمشورة والموارد على قنوات وسائل االعالم
االجتماعية التابعة لنا:
مدونة ()Blog
esafety.gov.au/eSafetyblog
الفيسبوك
facebook.com/eSafetyOffice
تويتر
@eSafetyOffice
يوتيوب
youtube.com/c/
OfficeoftheChildrenseSafetyCommissionerAU

إتصل بنا
Office of the Children's
eSafety Commissioner
enquiries@esafety.gov.au :البريد اإللكتروني
1800 880 176 :الهاتف
esafety.gov.au :العنوان اإللكتروني

OCESC004.1604ARA

