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 :یمگرا تسپرسر/یول

هدبو لماش شیزموآ لباطم .ختموآ اعیمتجا و صیخشیژلونوتک زاهدافتسا یححصریغ و یححصزرطهرابردامشدنزرف،سالکردزروما
 شناد،آنربهالوع.دتفایمقافتا سینجطباورھجینتردھک دتم نیالطو ردھک قیقوح ویاھفرح،میلع،تیمالس لیامتحایاھدمایپزا ستا
 دیشاب ھتشداھجتو ھمم ھلئسم این ھب،امش دنزرف راگزموآ اننوعب .دنختموآ ینالنآ سبانمان اتطابترا اب درخورب/و ھلباقم یاھیژتارتسا هراربد انزموآ
 .دیراذبگ انیمرد اھآن اب یژلونوتک زا یححص هدافتسا اب ھطبار رد ار دخو اترظن ھطقن ھک

 رد ار اھنآ و دنشاب لماس فیطاع و حیرو ظاحل زا رطوچ دھد شزموآ ییامنھار عطقم انزموآ شناد ھب ات دراد دھعت تیناک سکفریف لتیدو سرادم
 ا م .دننک هدافستا بتثم و سترد ریسم رد گیدنز لطو رد اعیمتجا یاھ ھناسر زا دنناتوب ات دنک یتادھ )یزاجم یانید( لیاتیجدی انربھر متس ھب
 دننکھظحالم وررومریز یتاس وب ردار اتضوعمو یناھبطبورمیاھھانسرات یمنک می عوتد انسترپرس و یندلاوزا

.about-sexting-g/blog/talkinghttps://www.commonsensemedia.orیححص هدافتسا هرابرد و دنیک هدافتسا صترف این زا امش ریمادویما ام 
 دیناتو می یننچمھ امش .دیسرپب دنتخموآ سالک رد ھک ھچنآ هرابرد اھنآ زا و دینک بتحص دخو دنزرف اب اعیمتجا یاھ ھناسر و یژلونوتک زا
یتاس وب رددخو دنزرفابهارمھار اعیمتجایاھھانسرھب وطبرمیاھ ینرمت و سیرد لباطم
)citizenship-internet-safety/social-media-best-practices-students-fcps.edu/resources/technology/digitalhttps://www.(ھظحالم 
:دینک

.دننک راتفر امش اب انریگد دھاخویم ھک دنیکراتفر یرطو انریگد اب.دیشاب دبمو افطل

.ستین لبوق لباق زگرھ )هریغ و یودوی ، لمیف ،س(عک لذتمب یاھ ھناسر یننچمھ ،داژن و قوم هراب رد ییگو ازسان و ھیرک و شتز ظافلا یریگرابک

 .دیزیھرپب دخو یاھماغیپ رد لاسو متالع هزادنا زا شیب دادعت ای/و گرزب فروح یریگرابک زا .دینزب داریف دیابن

 .دیزیھرپب دخو انتسدو ھب دنتسھ سزاان و تشز ظافال لماش ھک)tweet( یتتو لاسار و tag@fcpsnews از

• 

• 

• 

 .دیراذنگ کارتشا ھب ارنآ یناربانب ،دننیبب ارامش لیاسرا ستپ ای امغیپ ھسردم رد انتناتسدو لک ای ،ھسردم ریدم ،انت هدانواخ دھیاخو مین رگا
.دینک کاپ ارنآ دیناتویمن امش ،دش لاسرا ینالنآ رتصوب ھنکیا ضحمب

 انریگد ھب افطل ،دسیرن رید اعتس کی امش سبوتوا رگا ،دیدوبن یتانج کی نیابرق رگا ،دیدبون قافتا کی دھاش رگا لاثم یارب د.یشاب قداص • 
.داتفاقافات درامو ینادئیونگ

 طیارش رد ھک دیسانشیم ار یرگید درف ای و امش رگا د .وش یمن تراظن ھتفھ زور تفھ و زور ھنابش لوطرد FCPS امرگاتسنیا و کبوسیف و رتیتو • 
 رتصوب دنیاشخو ان یدرمو دھاش رگا .دیریبگ سامت 911 یا TALK-273-800-1 هرامش اب ای و 85511 هارمش ھب کمایپ لاسرا اب افلط ،تسا نیارحب
.دیھد عالطا ھلصافالب دامتاع درمو رتگرزب کی ای و ردام ،ردپ ،ریدم ،لمعم ھب ،دیدبو رتتنیا یاضف زا جراخ ای و ینالنآ

 ر د لیعج ابسح دنرک سترد.دیننک فیرعمیردیگ درفیاجھباردخو دنیک می رارقربطابترا انریگدای واماب قتیو.دیشاب انتدخو دیکن عیس • 
 .ستالبوقلباقریغ FCPS اعیمتجا ھناسر

 هدامآھعماجرددجومو اتمدخھباھنآدنیوپ وناشیاھهدواناخونوزامآشندا ھبکمکیرابسدارمیعامتاج نرااکددموناسانشنوار،نورااشم
قیرط زا هدش رامثتسا و هدش گم انکدکو لیم زکرم اب نیمای اتنک هرابرد رتشیب اتالعطا سبک یارب دیناتویم امش .دان
 .دیربگی سامت http://www.missingkids.com/homeکنیل

ایلواسھنوگھر تورص در افلط .میگزارساپساھنآیبرا تینمادایجا ومالسمیمصت در نوزامآشندا کمکیبرا سدارمابامشیارکمھزا
 .دیربگی سامت من اب دخو اترظن دنرک حرطم

 ،دمنتدارا
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