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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 ﺟﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

ﻣن ﺧواھم . . .
اﯾﻣن و ﻣﺣﻔوظ ﺑﺎﺷﯾد.


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




ﻣن رﻣز ﻋﺑور ﺧود را ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارم و ﻓﻘط ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺧواھم ﮔذاﺷت.
اﮔر ﮐﺳﯽ اﻧﻼﯾن ﺑراﯾم اﺣﺳﺎس ﻣﻌذب  ،ﻧﺎراﺣﺗﯽ  ،ﯾﺎ ﻧﺎ اﻣﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﻣن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد درﻣﯾﺎن ﺧواھم ﮔذاﺷت .ﻣن
درک ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﻣن ﺑرای ﺧﺎﻧواده ام ﺑﯾﺷﺗر از ھر ﭼﯾز دﯾﮕر اھﻣﯾت دارد.



اﺑﺗدا ﻓﮑر ﮐﻧﯾد.



ﻣن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از اﯾﻧﺗرﻧت ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراھم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧم ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺧوش ﺧﻠﻘﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﺧواھم ﮐرد .ﻣن ھرﮔز ﺳرﺑﺳر دﯾﮕران
ﻧﺧواھم ﮔذاﺷت ،ﯾﺎ ﺑﺎﻋث ﺷرﻣﻧدﮔﯽ اﻧﮭﺎ ﻧﺧواھم ﺷد ،و ﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﻗﻠدری ﻧﺧواھم ﮐرد.





ﻣن ﻣﯾداﻧم اﯾﻧﺗرﻧت ﻋﻣوﻣﯾﺳت ،و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧم اﺣﺗرام ﺧود و ﺳﺎﯾرﯾن را ﻧﮕﮫ ﺧواھم داﺷت.
ﻣن ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧود ﺳﺎزﻧده آن ﻧﺑوده ام ﻧﺧواھم ﮐرد.

ﺗﻌﺎدل را ﻧﮕﮫ دارﯾد.





ﻣن ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ھرﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯾﺧواﻧم ،ﻣﯾﺷﻧوم ،ﯾﺎ ﻣﯾﺑﯾﻧم ﺑﺻورت اﻧﻼﯾن ،ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد.
ﻣن ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺧﺎﻧواده ام ﺑرای اﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎﺷﺎ ،ﺑﺎزی،ﯾﺎ ﺷﻧﯾدن اﺟﺎزه دارم اﺣﺗرام ﺧواھم ﮔذاﺷت.

ﻣن ﺑﮫ ﻟذت ﺑردن از ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ – و ﻣردم – در زﻧدﮔﯽ ام 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 ﻧﮕراﻧﯾﺷﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑﺎ ﻣن درﺑﺎره ﻋﻼﺋﻘم ﺻﺣﺑت ﻣﺑﮑﻧﻧد و در ﯾﺎﻓﺗن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
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