
FARSI 
 ھا برگھ نکات مھم برای خانواده

 حفظ حریم خصوصی، نظارت و افشای خود
 

ھ اکنون می تواند توسط بینندگان ناخواست وارد میکنیمدیجیتال  بصورتمیباشد. اطالعاتی کھ ما  دھنده حفظ حریم خصوصی در اینترنت فریب
 ھبآسیب پذیری امنیت (اطالعات) داده ھای آنالین، یا بدلیل انتخاب تنظیمات حریم خصوصی است، یا  قابل دسترس باشد کھ یا ناشی از تنظیم

 نظر یک دوست جلبیا (ممکن است) تنھا بھ دلیل و اشتراک گذاشتن رمز عبور کھ دسترسی دیگران بھ حساب ھای شخصی را فراھم می کند، 
 د. نحریم خصوصی ھوشیار باش حفظتا در  موزش دھیدخود فرزندان  ھرا بھ خواندن پیام ھای  شخصی باشد.  ب

 
 توجھ داشتھ باشید کھ ھر گونھ اطالعات دیجیتالی ممکن است در معرض عموم قرار بگیرد.  •

بصورت دیجیتالی (یک عکس، بھ روز کردن وضعیت شخصی، پیامک بھ اشتراک گذاشتھ شده اطالعات پست شده بصورت آنالین یا 
نھایت ھا) قابل جستجو و کپی است و اغلب بصورت دائم باقی خواھد ماند.  حتی اگر فرزند شما تنظیمات حریم خصوصی را با 

ی د و یا برای شخص دیگرمحدودیت تنظیم کنند، احتمال دارد کھ یک دوست بتواند چیزی را کپی/ پیست کند یا عکس از صفحھ بردار
فوروارد کند کھ فرزندتان قصد بھ اشتراک گذاشتن آنرا بطور گسترده نداشتھ است.  یا یک بیننده کنجکاو ممکن است بسادگی با یک 

بھ اشتراک گذاشتن رمز عبور با دوستان، کھ  نگاه اجمالی بر روی صفحھ نمایش خود آنرا سرقت کند و پیامھای خصوصی را بخواند.
اطمینان میبایست از آن جلوگیری شود.   کھلب خیلی عادی صورت میگیرد، منجر بھ مشکالت جدی در حریم خصوصی میشود اغ

کودکان شما میدانند کھ این مسئولیت آنھاست کھ حریم خصوصی را با دقت تنظیم کنند و رمز عبور را خصوصی نگاه دارند  حاصل کنید
 کھ بصورت دیجیتالی بھ اشتراک گذاشتھ شود ممکن است توسط ببیندگان ناخواستھ مشاھده شود. ھمچنان بھ آنھا یادآور کنید ھرچیزی -

 
 باھمدیگر تنظیمات حریم خصوصی را در ھمھ حسابھای رسانھ ھای اجتماعی تنظیم کنید.  •

چگونگی انواع تنظیمات حریم تان احتماال از برنامھ ھا و سایتھای مختلف استفاده میکنید.  باھمدیگر درباره نروزانھ، شما و فرزندا
خصوصی و قوانین آن جستجو کنید.  درباره اینکھ کمپانی ھا چگونھ از اطالعات شخصی اعضاء و مشترکان خود استفاده میکنند 

صحبت کنید و از کودکان خود بخواھید مسئول باشند و از"فقط دوست" در قسمت تنظیم حریم خصوصی استفاده کنند.  پیش فرض ھای 
کھ الزمھ کنترل و تنظیم شخصی کاربران میباشد.  بسیاری  -ای اجتماعی روی "عموم" تنظیم شده است ھاز برنامھ ھای رسانھ  بسیاری

ھستند کھ بموجب آن تنظیم را مجددا بھ حالت پیش فرض (اولیھ) برمیگرداند.  نھ تنھا این   شدن"از سایتھا اغلب ملزم بھ "بھ روز
د تان کمک میکند  بلکھ شما را در درک اینکھ چرا و چگونھ  فرزندتان در دنیای دیجیتال شرکت میکند فرصتھا بھ امنیت شما و فرزن

 کمک میکند. 
 

 صبور باشید و برای فھم تمام ویژگی ھا وقت بگذارید.  •

رف کنید. ر آن وقت صساده بیان نمیکنند، شما برای درک بیشت بزبانبدلیل اینکھ کمپانی ھا فھم قوانین حریم خصوصی و تنظیمات آنرا 
مراقب ورود بھ سیستم اجتماعی (مانند فیسبوک و تویتر برای ورود بھ سایت ھای دیگر) باشید زیرا بھ اشخاص ثالث اجازه میدھد داده 

مانند اطالعات شخصی، پستھا،  -ع آوری کند.  برای ھر یک از قسمتھا حریم خصوصی تنظیم کنید مھا و اطالعات حساب شما را ج
تا  )block(و مسدود کردن    )tag(، و عکسھا.  و یاد بگیرید ھر یک از ویژگیھا چھ کاری انجام میدھد مانند برچسب گذاری نظرات

تان را مدیریت و کنترل کند. اگر مدرسھ فرزندتان برای شما دستگاه الکترونیکی فراھم میکند، ممکن است نحضور آنالین شما و فرزندا
ظارت بر محتوی دستگاه محفوظ باشد.  مطمئن شوید فرزندانتان میدانند کھ نمیتوانند زندگی دیجیتالی خود جھت ن -مسئولیت  -حقوق آن 

 را از شما و دیگران خصوصی نگاه دارند.
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