إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺧﺻوص أﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻷﻋﻼم8-6 :

ﻣن اﻟﻣﮭم اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻛم ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺑدأون ﻓﻲ أﺳﺗﺧدام اﻷﻧﺗرﻧت ﺣول وﻗت وﻛﯾﻔﯾﺔ وﺳﺑب أﺳﺗﺧداﻣﮭم ﻟﮫ .وﯾﻣﻛﻧﻛم اﻷﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺑﺧﺻوص أﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻷﻋﻼم ﻛﺄداة دﻋم ﻟﮭذا اﻟﺣوار.

ﺳﺄﻗوم ﺑﺎﻵﺗﻲ . .
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻲ.


ﻟن أﻗوم ﺑﺄﻧﺷﺎء ﺣﺳﺎب أو اﻷﻓﺻﺎح ﻋن أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ  -ﻛﺄن ﺗﻛون أﺳﻣﻲ اﻟﻛﺎﻣل ،أو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد ،أو اﻟﻌﻧوان ،أو رﻗم اﻟﮭﺎﺗف أو اﻟﺻور  -ﺑدون
أﺳﺗﺣﺻﺎل ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ.



ﻟن أﻗوم ﺑﺎﻷﻓﺻﺎح ﻋن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر وﻟن أطﻠﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺣد ﺳوى ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ .ﺳﺄطﻠب ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ أذ ﻛﻧت أرﻏب
ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾب اﻷﺟﮭزة واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو أدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻧد أﻧﺷﺎء ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت.



أذا ﻣﺎرس أﺣدھم ﺿﻐوط ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺟﻌﻠﻧﻲ أﺷﻌر ﺑﻌدم اﻷرﺗﯾﺎح أو ﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ ﻧﺣوي ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ،ﻓﺳﺄﺗوﻗف ﻋن اﻟﺗﺣدث اﻟﻰ ذﻟك
اﻟﺷﺧص وﺳﺄﻗوم ﺑﺄﺧﺑﺎر ﺻدﯾق أو أﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﯾن ﺑﺷﺄﻧﮫ.


اﻟﺗﻔﻛﯾر أوﻻً.


ﻟن أﻗوم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺳﺗﻘواء وﺗرھﯾب اﻷﺧرﯾن أو إھﺎﻧﺗﮭم أو أزﻋﺎﺟﮭم ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت أو ﻣن ﺧﻼل أﺳﺗﺧدام ھﺎﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻣول  -ﺳواء ﻋن طرﯾق ﺗﺑﺎدل
اﻟﺻور أو أﻓﻼم اﻟﻔدﯾو أو اﻟﺻور اﻟﻣﻠﺗﻘطﺔ أو ﻧﺷر اﻷﺷﺎﻋﺎت أو اﻟﺛرﺛرة أو أﻧﺷﺎء ﺻﻔﺣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣزﯾﻔﺔ  -وﺳﺄﻗف ﺑوﺟﮫ ﻣن ﯾﻘﺗرف ھذه اﻷﻋﻣﺎل.



أﻧﺎ أﻋﻠم أن ﻣﺎ أﻗوم ﺑﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت أو ﻋن طرﯾق ھﺎﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻣول ﺳﯾﻧﺗﺷر ﺑﺳرﻋﺔ وﻷﺑﻌد ﻣدى .ﻟن أﻗوم ﺑﻧﺷر أي ﺷﻲء ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌرّض ﺳﻣﻌﺗﻲ ﻟﻸذى.



ﺳﺄﻣﻧﺢ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﺎ أﻗوم ﺑﺄﺳﺗﺧداﻣﮫ أو اﻷﺷﺎرة اﻟﯾﮫ أو ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻣن أﻋﻣﺎل ﺑﺎرﻋﺔ ﺗﻌود ﻷﺷﺧﺎص أﺧرﯾن ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت اﻟﻰ ﻣن ﻗﺎم ﺑﻌﻣﻠﮫ
أﺻﻼً ﻣن ﻣؤﻟﻔﯾن أو ﻓﻧﺎﻧﯾن.


اﻷﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺗوازﻧﻲ.





أﻋﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻛون ﻛل ﺷﻲء أﻗرأه أو أﺳﻣﻌﮫ أو أﺷﺎھده ﺻﺣﯾﺣﺎً .ﺳﺄﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻓﯾﻣﺎ أذا ﻛﺎن اﻟﻣﺻدر أو اﻟﻣؤﻟف ﻣوﺿﻊ ﺛﻘﺔ.
ﺳﺎﺳﺎﻋد ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻷﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻷﻋﻼم وﺳﺄﻟﺗزم ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ.
ﺳﺄﻛون ﻣﻧﺗﺑﮫ اﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟذي أﻗﺿﯾﮫ أﻣﺎم اﻟﺷﺎﺷﺔ ﻣﻊ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﺳﺗﻣﺗﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرى واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ.

وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ،ﺗواﻓق ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ . . .




أدراﻛﮭﺎ ﺑﺄن وﺳﺎﺋل اﻷﻋﻼم ﺗﺷ ّﻛل ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻔﮭﻣوا اﻟﺳﺑب اﻟﻘﺎﺋم وراﺋﮭﺎ داﺋﻣﺎً.
اﻟﺗﺣدث ﻣﻌﻲ ﺣول ﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻗﻠﻘﮭم وﺳﺑﺑﮫ ﻗﺑل أن ﯾﻘوﻟوا ﻛﻠﻣﺔ "ﻻ" ﻟﻲ.
اﻟﺗﺣدث ﻣﻌﻲ ﺣول رﻏﺑﺎﺗﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻗﺑول ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺎﻋدﺗﻲ ﻓﻲ أﯾﺟﺎد وﺳﺎﺋل اﻷﻋﻼم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻣﺗﻌﺔ.

____________________________________x ___________________________________ x
ﺗوﻗﯾﻌﻲ

ﺗوﻗﯾﻊ وﻟﻲ أﻣري أو اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
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