
1 www.D2L.org

 حافظ عىل سالمة أطفالك عىل 

اإلنرتنت
تربط التكنولوجيا واإلنرتنت األشخاص الذين تفصل بينهم مساحات 

شاسعة، كام أنهام مينحان األطفال فرصة للتعلم واالستكشاف 
والتواصل االجتامعي. لكن هناك مخاطر كذلك تصاحب استخدام 

اإلنرتنت.

فمع انتقال املدارس إىل التعلم الرقمي، قد مييض أطفالك وقتًا أطول عىل 
اإلنرتنت. وسواء كان ذلك يف شكل مامرسة األلعاب أو حضور الفصول 

الدراسية أو التواصل االجتامعي مع األصدقاء، فهم يقضون وقتًا أطول من 
املعتاد أمام الشاشة. إًذا، كيف تضمن الحفاظ عىل سالمتهم عىل اإلنرتنت؟ 

ميكنك من خالل التحدث إىل أطفالك وتوعيتهم ووضع وسائل الحامية أن 
تساعدهم عىل االستمتاع بتجارب رقمية أكرث أمانًا. 

مثلام يحدث عندما يذهب أطفالك إىل منزل أحد األصدقاء، من املهم 

أن تضع بعض القواعد األساسية، وأن تتحىل بالفاعلية، وأن تبقي خطوط 

التواصل مفتوحة مع جميع املشاركني.

وضع القواعد األساسية

قد تكون لديك بالفعل قواعد مرتبطة باستخدام األجهزة واإلنرتنت. ناقش كيف ستؤثر هذه السيناريوهات الجديدة عىل قواعدك الحالية وضع مبادئ 	 

توجيهية واضحة حول املواقع والتطبيقات والتنزيالت التي ميكنهم الوصول إليها.

إذا كان طفلك يقوم بالتعلم عن بعد، فتأكد من التواصل مع معلمه واملدرسة للحصول عىل مواصفات الربامج واملنصات التي سيستخدمها وتعرّف 	 

عليها.

ضع جدوالً ألطفالك بأنشطة التعلم عن بعد واألنشطة اإللكرتونية بحيث تعلم ما يقومون به وتوقيته. تأكد من وضع وقت يف الجدول يقضونه بعيًدا 	 

عن األجهزة.

ناقش أهمية عدم إعطاء معلومات تعريفية بأي شكل من األشكال عىل اإلنرتنت، مثل االسم والعنوان واملنطقة ورقم الهاتف.	 

اعلم أنك قد تحتاج إىل ضبط حدود الجهاز والوقت الذي يقضونه عىل اإلنرتنت بحيث تعكس بيئتك الجديدة.	 

ضع قواعد بشأن أماكن وضع األجهزة واستخدامها - حيث ينبغي أن تكون يف األجزاء العامة من املنزل حيث ميكنك مراقبة نشاطهم بسهولة. ضع 	 

قواعد لغلق األجهزة عند وقت النوم، وعدم وضعها يف غرف النوم.

أيام
 من العمل

فكر ملًيا يف وضع بعض القواعد األساسية املنطقية لعائلتك أو وضعك. أرشك األطفال يف املحادثة.
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أيام
 من العمل

تم تقديم هذا املحتوى من Darkness to Light. ملعرفة املزيد أو للحصول عىل التدريب ملنع االعتداءات الجنسية عىل األطفال والتعرف عليها 

.www.D2L.org واالستجابة لها بشكل مسؤول، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

تحَل بالفاعلية

تواصل، إن أمكن، مع أطفالك قبل استخدام اإلنرتنت وأثناءه وبعده، مثلام تفعل إذا كانوا سيذهبون إىل املدرسة أو منزل أحد األصدقاء. تعرف عىل من 	 

سيكون معهم عىل اإلنرتنت، وأماكن اتصالهم عىل اإلنرتنت، واألشياء التي سيقومون بها. 

تحدث إليهم بشأن التطبيقات والخدمات التي يستخدمونها، وكيفية استخدامها للتواصل. انتبه إىل األلعاب وأنظمة األلعاب، والتي تشتمل يف الغالب 	 

عىل إمكانيات للتواصل عىل اإلنرتنت. ميكن أن تصبح الدردشة نشاطًا ممتًعا يصاحب املتعة الرقمية والتعلم عن بُعد، لكنها تحتاج إىل املراقبة ومشاركة 

الوالدين.

يحدث اإلغواء عىل اإلنرتنت يف كل املنصات، لذا اطرح أسئلة وابحث وشارك يف ألعاب وتطبيقات طفلك عىل اإلنرتنت. اطلب منهم تعريفك بطريقة 	 

استخدامها وشاركهم يف استخدامها. عىل سبيل املثال، قم بإعداد قصة عىل إنستجرام مع أطفالك، وبهذا سوف تتعلم طريقة عملها وترى ما يقومون به 

عىل التطبيق. ميكنك طرح بعض األسئلة استناًدا إىل هذا السيناريو - ما الذي سيقومون به إذا شاهدو فيديو غري الئق؟ هل تعرفون مكان زر اإلبالغ؟

نظرًا ألن األطفال ال يقضون وقتًا يف أنشطة بدنية مع أصدقائهم، فقد يقومون بتشغيل اإلنرتنت مبارشة أو الدردشة املرئية مع األصدقاء والعائلة. 	 

وبحسب املركز الوطني لألطفال املفقودين واملستغلني، فإن منصات البث املبارش تتيح الوصول ملاليني األشخاص بلمسة زر، مبا يف ذلك األفراد الذين 

قد يرغبون يف إيذاء األطفال. يدرك هؤالء األفراد نقاط الضعف الفريدة لدى األطفال عىل اإلنرتنت ويقومون غالبًا بإغواء األطفال بجعلهم يخلعون 

مالبسهم ويعّرون أجسادهم أمام الكامريا ويشاركون يف نشاط جنيس مستقل ومع آخرين )مثل األخوة واألصدقاء والحيوانات األليفة( ويشاركون يف 

أنشطة تؤذي النفس. ضع قواعد بشأن توقيت ومكان البث املبارش والدردشة املرئية - عىل سبيل املثال، يف أماكن مفتوحة ُعرضة للمقاطعة، مثل غرف 

املعيشة واملطبخ.

ما بعض األسئلة واملوضوعات التي ميكنك التواصل مع أطفالك بشأنها ذات الصلة بالسالمة عىل اإلنرتنت؟

https://www.missingkids.org/content/ncmec/en/blog/2019/pre-update/live-streaming-what-you-need-to-know-to-keep-kids-safer.html
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