ﻗرارداد رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧﺎﻧوادﮔﯽ :ﮐﻼﺳﮭﺎی  9اﻟﯽ 12

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 ﺑﻣﺎﻧم.






ﻣن ﻣﯾداﻧم ﮐﻼھﺑرداری ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم از اﻧﮭﺎ اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧم .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،ﻣن ھﯾﭼﮕﺋﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﺧش
ﻧﻣﯾﮑﻧم ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در ﺣﺎل ﭘر ﮐردن ﻓرم ﻣطﻣﺋﻧﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﺎﻧواده ام ﺑﺎﺷم.
ﻣن ﻣﻘررات اﻣﻧﯾﺗﯽ ھر ﯾﮏ از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھم ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار دھم ﻣﯾﺧواﻧم ،و ﺑﮫ ﻧوع اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎ از ﻣن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺟﻣﻊ اوری ﮐﻧﻧد ﺗوﺟﮫ ﺧواھم ﮐرد.
ﻣن ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ﺑرای ﻧوع رواﺑطﯽ ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت دارم ﺣق اﻧﺗﺧﺎب دارم .ﻣن ﺑﺎ ھرﮐس ﮐﮫ ﻣن را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯾدھد ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺗم ﻣﯾﮑﻧد ،ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﻧﺎ
ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣن دارد ﺻﺟﺑت ﻧﺧواھم ﮐرد.

اﺑﺗدا ﻓﮑر ﮐﻧم.




ﻣن داﺷﺗن رﻓﺗﺎر ﺧوﺷﺎﯾﻧد را ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت ﺳرﻣﺷق ﺧود ﻗرار ﻣﯾدھم .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 ﻋﮑﺳﮭﺎ و وﯾدﯾو ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرروی اﯾﻧﺗرﻧت ﭘﺳت ﻣﯾﮑﻧم ،و ھر اﻧﭼﮫ را در ﺑﺎره ﺧود و ﺳﺎﯾرﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳم ،ﺑدون اطﻼع ﻣن ﻣﯾﺗواﻧد ذﺧﯾره
و ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن ﭼﯾزی ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت ﭘﺳت ﻧﺧواھم ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﻧدارم ﺧﺎﻧواده ام ،ﻣﻌﻠﻣﯾﻧم ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﺎﻟﺞ ،ﯾﺎ
ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن در آﯾﻧده ﺑﺑﯾﻧﻧد.
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.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣن ﻣﯾداﻧم ﺣق درﯾﺎﻓت اﻋﺗﺑﺎر ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧت ﺧودم ﺑوده و ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗم را دارم.


ﺗﻌﺎدل را ﻧﮕﮫ دارم.





ﻣن ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ھرﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯾﺧواﻧم ،ﻣﯾﺷﻧوم ،ﯾﺎ ﻣﯾﺑﯾﻧم ﺑﺻورت اﻧﻼﯾن ،ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد .ﻣن ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻧﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗوﺟﮫ ﺧواھم ﮐرد .ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ
ﻧوﯾﺳﻧده ،ﻣن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻔﮑراﻧﮫ اطﻼﻋﺎت را ﺗوزﯾﻊ ﺧواھم ﮐرد.
ﻣن ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ام درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮔذارﻧدن وﻗت ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت ﺻﺎدق ﺧواھم ﺑود و ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھم ﮐﮫ از آن ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧم.
ﻣن ﻣراﻗب ﺧواھم ﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار وﻗﺗم را روﺑروی ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺎﻧﯾﺗور ﻣﯾﮕذراﻧم ،و ﺑﮫ ﻟذت 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.
و 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.
ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه ﻣﯾدھﻧد اﺷﺗﺑﺎه ﮐﻧم و در اﻣوﺧﺗن از اﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺻوﺻﯽ ﻣن اﺣﺗرام ﻣﯾﮕذارﻧد و اﮔر ﻧﮕراﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻣن ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد.

___________________________________ x
اﻣﺿﺎء ﺷده ﺗوﺳط ﻣن

____________________________________x
اﻣﺿﺎء ﺷده ﺗوﺳط واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻣن

اﻗﺗﺑﺎس و ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺿﺎوت ﺻﺣﯾﺢwww.commonsense.org ،

ISD- FMA 9-12-FARSI

