
 السالمة في أستخدام األنترنت وعملیة االتجار بالمراھقین الغراض االستغالل الجنسي
 

 أولیاء أمور الطالب/األوصیاء الشرعیون األعزاء:
 

تباحث أبنك الطالب في المرحلة الدراسیة السابعة موضوع قواعد السالمة لدى استخدام االنترنت في حصة الثقافة الصحیة الیوم.  
، Twitterو  Instagramوناقشنا العدید من المواضیع بما في ذلك قواعد السالمة عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي مثل 

 والحفاظ على المعلومات الشخصیة، واالغواءات واألسالیب التي یلجأ الیھا المحتالون على شبكة االنترنت إلصطیاد ضحایاھم.
 

 الل األطفال التي تحدث في مقاطعة فیرفاكس ھي االتجار بالمراھقین إلغراض االستغالل الجنسي.وأحد تلك األشكال الخاصة إلستغ
یستخدم األشخاص المتاجرون لھذه األغراض مواقع التواصل االجتماعي على أساس أنھم مراھقین أو شباب مھتمین بإقامة عالقة 

كس الحكومیة بإنھاء عملیة االتجار بالمراھقین الغراض االستغالل تلتزم مدارس مقاطعة فیرفاولقاء ضحایاھم في نھایة المطاف.  
 الجنسي وتدعو أولیاء أمور الطالب لمشاھدة المادة اإلعالمیة التي تتناول ھذا الموضوع على الموقع 

cdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=af7668b7c92dchttp://www.ebm  )الروابط على األطالع یرجى 
(فقط أطلب درء الخطر)   Just Ask Preventionأو زیارة موقع  )أخرى بلغات للمحتوى بترجمات المزودة أدناه

ion.comhttp://www.justaskprevent  .إذا كنت تعرف إن شخصاً ما بحاجة الى الحصول للحصول على المزید من المعلومات
 .7888-373-888-1على مساعدة عاجلة، یرجى االتصال بالخط الوطني الساخن للتبلیغ عن حاالت اإلتجار بالبشر على الرقم 

 

لب.  نشجع الطالب على التحدث مع آبائھم حول مواقع أشجعكم على مناقشة أستخدام األجھزة التكنلوجیة المناسبة مع الطا
التواصل األجتماعي التي یستخدمونھا وطلب المساعدة من اآلباء لمراقبة إستخدامھم مواقع التواصل االجتماعي.  نحن نأمل 

للمساعدة في بإن تكون ھذه الرسالة ھي بدایة أو مواصلة لحوار مستمر بین الطالب و أولیاء األمور/األوصیاء الشرعیون 
 المحافظة على سالمة األطفال.

 

نشكركم على تفھمكم ومشاركتكم المدرسة في الحفاظ على سالمة الطالب.  یرجى عدم التردد في اإلتصال بي في حال  
 وجود أي أسئلة أو أستفسارات لدیكم.

 

 المخلصة،
 
 

 معلمة التربیة الصحیة
 

Tricked )العربیة باللغة الطالب أمور ألولیاء مخصص- )لمخدوعا  
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=447a3df69435d 

 
Tricked )الفیتنامیة باللغة الطالب أمور ألولیاء خصصم )لمخدوعا  

http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=3fcbba946ee10 
 

Tricked )الكوریة باللغة طالبال أمور ألولیاء خصصم )لمخدوعا   
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=520731b4fc1cb 

 
Tricked )األسبانیة باللغة الطالب أمور ألولیاء مخصص-)لمخدوعا   

http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=343e61b1f3f20 
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