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 برگھ نکات مھم برای خانواده ھا

 بھ اشتراک گذاشتن تصاویر و عکسھای دیجیتالی 
 

کودکان  دوست دارند عکسھای دوستان خود را دنبال کنند . ی استآسان کاررسانھ ھای اجتماعی بھ اشتراک گذاشتن عکس از طریق امروزه 
با ھم در ارتباط باشند.  با این حال، کودکان ھمیشھ درباره آنچھ کھ  راحتیو تصاویر لحظھ ھایی کھ با ھم ھستند را بھ اشتراک بگذارند و ب

سترس عموم قرار بگیرد.  بھ ھمان نسبت، میکنند فکر نمیکنند. عکسھایی کھ فکر میکنند خصوصی است ممکن است براحتی در در ارسال
بھ خود و بھ دیگران احترام حفظ انتخاب آنھا در عکس میتواند بر روی دیگران نیز تاثیر بگذارد.  با ھم (شما و فرزنداتان) درباره اھمیت 

 . میگذاریدصحبت کنید وقتی عکسی را بصورت آنالین بھ اشتراک 

 
 کنید. با ھم دیگر محدودیت تعیین •

درباره ارزشھا و انتظارات خانوادگی خود درمورد بھ اشتراک گذاشتن عکس صحبت کنید.  عکسھایی کھ رفتار غیرقانونی را نشان 
میدھد (بھ عنوان مثال، نوشیدن مشروبات الکلی زیر سن یا ارسال پیامک در حین رانندگی) بھ وضوح بیان از یک عملکرد نا درست 

 برای مثال، عکسھایی - باشد برانگیز چالش است ممکننکھ کجا در برابر عکسھای دیگران باید خط قرمز کشید است. اما موافقت در ای
ال .  با بحث درباره عواقب و اثرات ارس-از دخترتان با بیکینی (مایو دو تیکھ) یا پسرتان کھ با پررویی جلو دوربین ژست گرفتھ است 

آبروی کودکان شما اثر خواھد گذاشت؟ بھ کودکان خود یادآوری کنید کھ بمحض اینکھ یک  این نوع عکسھا شروع کنید.  چطور بر روی
چنین عکس ھایی میتواند توسط والدین یک دوست، یک  -عکس را بصورت آنالین ارسال میکنند، دیگر از کنترل خارج خواھد شد 

آسانی قابل جستجو است و اغلب منجر بھ در دسترس قرار  ، و یا کارفرمای آینده مشاھده شود.  محتویات آنالین بھجمشاور رسمی کال
نیز دائمی عکس میشود کھ قصد نشان دادن آنرا بھ آنھا نداشتھ ایم.  و براحتی از موضوع خارج میشود.  در نھایت، آن  کسانیگرفتن 
 ، بھ این معنی کھ در ھر زمان قابل دسترس میباشد.  میشود

 
 میشود.ھم یک عکس شامل کسانی کھ در آن عکس ھستند بھ کودکان خود یادآوری کنید کھ اثرات  •

اینکھ کودک شما قبل از ارسال عکس بصورت آنالین بتواند از ھمھ کسانی کھ در عکس ھستند اجازه بگیرد ممکن است بنظر غیر 
ل از تشویق کنید تا قب واقعی باشد، اما این یک ھدف ارزشمند است. وقتی تصمیم دارند عکسی کھ تازه گرفتھ شده را ارسال کنند آنھا را

س را روی اینستاگرام ارسال کنم، ھمھ موفق ھستند؟" از کودک خود کمن میخواھم این ع -انجام این کار ابتدا بپرسند، "گوش کنید 
بخواھید صادقانھ فکر کند کھ آیا ھمھ کسانیکھ در عکس ھستند درمورد ارسال آن عکس بصورت آنالین احساس خوبی دارند.  اگر 

 مسئول حذف(کودک شما) اشتباه گرفت و در نتیجھ آن کسی از او خواست تا عکس را بصورت آنالین حذف کند، او تصیم کودک شما 
است.  اگر میخواھید یک عکس از در منزل آوردن مثال و نمونھ آن عکس است. بھترین راه برای روشن کردن مفھوم این درک 

از افراد خانواده اجازه بگیرید و یا نظرخواھی کنید.  این ھمچنین میتواند خانوادگی را بصورت آنالین ارسال کنید، ابتدا تعطیالت اخیر 
 یک فرصت عالی برای نشان دادن این نوع احترام بھ کودک شما بعنوان یک نمونھ باشد.

 
   رو در رو صحبت کند. میکندارسال  غیر جذابودک خود را تشویق کنید تا با شخصی کھ عکسی ک •

عکس ھای بھ اشتراک گذاشتھ شده بصورت آنالین بخشی از دنیای امروز ماست و اجتناب از آن امکان پذیر نیست. حتی اگر کودکان 
شما قصد بھ اشتراک گذاشتن عکس بصورت آنالین را ندارند، دوستان انھا ممکن است این کار را بکنند.   اما ممکن است کار 

د عکسھا را بصورت آنالین ارسال نکنند و یا آنھا را حذف کنند.  اگر کودک شما نمیداند در چنین دشواری باشد تا از دیگران بخواھی
بعنوان مثال، "گوش کن، من خود را از عکسی کھ تو  آمده است را پیشنھاد دھید اینجاشرایطی چھ باید بگوید شما میتوانید آنچھ کھ در 

یخواستم بدانم آیا ممکن است تو عکس را حذف کنی. از نظر من عکس جالبی کرده ام، اما م untaggedبصورت آنالین ارسال کردی 
نیست و کاشکی روی [فیسبوک/اینستاگرام/ وغیره] نباشد. واقعا از تو متشکرم." بھتر است این گفتگو خارج از فضای اینترنت 

 آنالین نشود.  ھایصورت گیرد، رو رد رو، تا منجر بھ جنگ و دعوا 
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	• با هم دیگر محدودیت تعیین کنید.
	• به کودکان خود یادآوری کنید که اثرات یک عکس شامل کسانی که در آن عکس هستند هم میشود.

