ﻗرارداد رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧﺎﻧوادﮔﯽ :ﮐﻼس ھﺎی  6اﻟﯽ8

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻧﺗرﻧت را اﻏﺎز ﻣﯾﮑﻧد ،ﺻﺣﺑت درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ وﻗت ﯾﺎ ﭼطور و ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت.
اﯾن ﻗرارداد رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﯾﮏ اﺑزار ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺣث را ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

ﻣن ﺧواھم . . .
اﯾﻣن و ﻣﺣﻔوظ ﻣﯾﻣﺎﻧم.


ﻣن ﺑدون اﺟﺎزه از ﺧﺎﻧواده ام ﺣﺳﺎب ﺑﺎز ﻧﻣﯾﮑﻧم و ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ را  ،ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎم ﮐﺎﻣل ،ﺗﺎرخ ﺗوﻟد ،ادرس ،ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﯾﺎ ﻋﮑس ﺧود را،
ﭘﺧش ﻧﺧواھم ﮐرد.



ﻣن رﻣز ﻋﺑورم را ﻏﯾر از ﺧﺎﻧواده ام در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺳﯽ ﻗرار ﻧﺧواھم داد .اﮔر ﺑﺧواھم دﺳﺗﮕﺎه اﻟﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺣﺳﺎب اﻧﻼﯾن ،ﯾﺎ ﭘروﻓﺎﯾل ﺧود را در ﺗﻧظﯾم
ﮐﻧم از ﺧﺎﻧواده ام درﺧواﺳت ﻣﯾﮑﻧم ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد



اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت ﻣرا ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯾدھد ﯾﺎ ﺷراﯾط ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده ای ﺑراﯾم ﺑوﺟود ﻣﯽ اورد ،ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣن دارد ،ﻣن از
ﺻﺣﺑت ﺑﺎ او ﭘرھﯾز ﺧواھم ﮐرد و ﺑﮫ ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﻋﺿوی از ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ھﺳﺗﻧد ﺧواھم ﮔﻔت.


اﺑﺗدا ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم.


ﻣن ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراھم ھﯾﭻ ﮐس را ﻧﺎراﺣت ﻧﻣﯾﮑﻧم ،ﯾﺎ اﺑروی ﮐﺳﯽ را ﻧﻣﯾﺑرم ،و ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻠدری رﻓﺗﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧم – ﺑﺻورت ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﻋﮑس ،وﯾدﯾو ،ﯾﺎ  ،screenshotﭘﺧش ﺷﺎﯾﻌﮫ ﯾﺎ ﻏﯾﺑت ،ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﭘروﻓﺎﯾل ﺟﻌﻠﯽ– و در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ﻣﯽ
اﯾﺳﺗم.



ﻣن ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ھر اﻧﭼﮫ را ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراھم ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارم ﺳرﯾﻊ ﺗر ﮔﺳﺗرش ﻣﯾﺎﺑد .ﻣن ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت ﭼﯾزی ﭘﺳت ﻧﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ
آﺑروی ﮐﺳﯽ را ﺑﺧطر ﺑﯾﺎﻧدازد.



ھر زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﮫ از ﻣراﺟﻊ اﻧﻼﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧم ،ﯾﺎ ﮐﺎرﺳﺎﺧت ﮐﺳﯽ ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯾﮕذارم ،اﻋﺗﺑﺎر ﺻﺣﯾﺢ را ﺑﮫ آن ھﻧرﻣﻧد ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧده
ﺧواھم داد.


ﺗﻌﺎدل را ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارم.





ﻣن ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ھرﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯾﺧواﻧم ،ﻣﯾﺷﻧوم ،ﯾﺎ ﻣﯾﺑﯾﻧم ﺑﺻورت اﻧﻼﯾن ،ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد .ﻣن ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧده ﺗوﺟﮫ ﺧواھم ﮐرد.
ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ام ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧم ﺗﺎ ﺑرای ﺗﻧظﯾم زﻣﺎن رﺳﺎﻧﮫ ﻣﺣدودﯾت ﻗرار دھﻧد ،و ﺧود ﻧﯾز اﻧرا رﻋﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧم.
ﻣن ﻣراﻗب ﺧواھم ﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار وﻗﺗم را روﺑروی ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺎﻧﯾﺗور ﻣﯾﮕذراﻧم ،و ﺑﮫ ﻟذت ﺑردن از ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ – و ﻣردم – در زﻧدﮐﯽ اداﻣﮫ ﺧواھم
داد.



ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ،ﺧﺎﻧواده ﻣن ﻣواﻓﻘت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ . .




ﺗﺷﺧﯾص اﯾﻧﮑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺣش زﻧدﮔﯽ ﻣن اﺳت ،ﺣﺗﯽ اﮔر ھﻣﯾﺷﮫ دﻟﯾل آﻧرا درک ﻧﮑﻧﻧد.
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣن "ﻧﮫ" ﺑﮕوﯾﻧد ﺑﺎ ﻣن در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ اﻧﭼﮫ اﻧﮭﺎ را ﻧﮕران ﻣﯾﮑﻧد و دﻟﯾل ﻧﮕراﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧند.

ﺑﺎ ﻣن درﺑﺎره ﻋﻼﺋﻘم ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد و درﭘدﯾرﻓﺗن و درک دﻧﯾﺎی اطرﻓم ،ﻣن ﺟﻣﻠﮫ درﯾﺎﻓﺗن رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
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