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أصدقاؤنا األطفال
تتنــاول النشــرة التــي بيــن يديكــم كيفيــة اســتخدام األجهــزة االلكترونيــة بأمــان ســواء للتعلم 
او للتســلية، تعالــوا نتعــرف علــى نصائــح اصدقائنــا  ســهى و عــادل حــول هــذا الموضــوع:

مــع انتشــار فايــروس كوفيــد 19، يقضــي الكثيــر مــن 
األطفــال  وقتــً اكبــر علــى اجهــزة التواصــل االلكترونــي، 
نتصــرف  كيــف  نعــرف  أن  المهــم  مــن  اصبــح  لذلــك 

وكيــف نتعامــل مــع االجهــزة بأمــان.

اوال: االســئلة  هــذه  علــى  تجيبــوا  ان  رأيكــم   مــا 
االلكترونــي  التواصــل  لوســائل  اســتخدامكم  زاد  هــل   -
الكورونــا؟ انتشــار  فتــرة  فــي  والتعلــم   للتســلية 
- هــل تســتخدمون  تطبيقــات التعليــم عــن بعــد  بهــدف 

التعلــم ؟

ــى  ــاظ عل ــة للحف ــيلة مهم ــو وس ــد ه ــن بع ــم ع ان التعل
تمنعنــا  إذ  التعلــم،  واســتمرار  المدرســة   مــع  تواصلنــا 
األزمــة الحاليــة مــن التواجــد داخــل المدرســة كمــا الســابق.

االلكترونــي  التواصــل  ألجهــزة  اســتخدامنا  وخــال 
ــر، الابتــوب، الهواتــف الذكية..(مــن المهــم وأن  )الكمبيوت
نكــون واعيــن لكيفيــة اســتخدامها بطريقــة امنــة وكيفية 
حمايــة انفســنا مــن الغربــاء و مــن المواقــع  التــي مــن 

للخطــر. تعرضنــا  ان  الممكــن 

عادل

عادل

سهى

سهى

سهى

تعالو ا  نتعرف سوية على االمور الهامة التي يجب علينا 

معرفتها عند استخدامنا لهذه  االجهزة:



أنا أحافظ على معلوماتي الشخصية

أنا أتجنب نشر أية معلومات شخصية تخصني أو تخص أفراد عائلتي. 

أنا أتجنب اإلجابة على الرسائل التي ُتطلب فيها معلومات شخصية.

أنا أختار أســم مســتخدم وكلمة مرور ال يســتطيع أحد كشــفها.

أنــا اســتفيد من تطبيقــات الخصوصية لكي أحافظ علــى معلوماتي.
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أنا أتجنب الغرباء 

أنا أرفض التحدث إلى الغرباء على االنترنت ألنه من السهل انتحال شخصية 
أحدهم واستخدام صورته الشخصية بغرض االساءة لي .

انــا ال أقابل أشــخاص تعرفت عليهم عبــر االنترنت إال بموافقة أهلي وبجودهم.

أنا ال أثق باية معلومات شخصية يقولها لي غريب عبر االنترنت إذ قد ال تكون صحيحة.

أنــا أتجنــب بشــكل كبيــر التفاعل مــع غرباء أكبر مني ســنً بكثيــر عبر االنترنت.

أنا ال أشترك بمواقع إلكترونية ال يسمح أهلي لي باالشتراك بها.



أنا أحترم اآلخرين وال أتنمر عليهم

ال أقوم بكتابة تعليق يسئ إلى أحد أو يجرح مشاعره.

ال أنشر معلومات شخصية تخص اآلخرين على االنترنت.

ال أجاري أصدقائي بتصرفات غير مقبولة على االنترنت.

أنا ال أنتحل شخصية غير شخصيتي.

ال أعمم صورا ألصدقائي ومعارفي على االنترنت.

ال أصور أصدقائي أو معلميني دون معرفتهم خال التواصل عبر االنترنت.
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أنا أُبلغ عن أي شئ مزعج أتعرض له  على الشبكة

أنا أعلم أنني لست مخطئا إذا تلقيت رسائل مسيئة.

أنا لن أقوم بالرد على هذه الرسائل وسأخبر أهلي.

أنا أحذر أصدقائي من مواقع أو غرباء أساءوا لي ولغيري كي أحميهم.

أنا أعلم أنني شجاع وأقوم باألمر الصحيح إذا أبلغت عن اساءة.

9






