
 

 

   

      
 

                     

                    

                   

      

 
              

                  

                      

                      

              

                      

                    

                   

 
            

               

                

                

                    

                   

      

 
         

                     

                 

                  

                  

                  

                     

               

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

ARABIC
 

 للعائلة نصائح


الذات عن واإلفصاح المراقبة، الخصوصية، 

 مصرح غير أشخاص قبل من مقروءة تكون ان اإلنترنت شبكة على ننشرھا التي للمعلومات يمكن .مخادع أمر يھ اإلنترنت شبكة عبر الخصوصية

 اآلخرين كنتم التي ورالمر كلمات مشاركة اإلنترنت، شبكة عبر "اآلمنة" البيانات إختراق الخصوصية، إعدادات اختيار في سھو بسبب سواء لھم،

والحذر رازتل يهتنب حاول .خصيةالش النصية الرسائل قراءة تحاول صديق عيون بسبب ببساطة أو الشخصية، الحسابات على الدخول من إلح أطفالك

 .الخاصة المعلومات صوصيةخ على للحفاظ

 .للجمھور متاحة تكون قد يةرقم وماتمعل أي أن من ثقة على كن •


رسالة حالة، تحديث صورة،( ترونياألك مشاركتھا تمت التي أو اإلنترنت شبكة عبر المنشورة المعلومات إلى البحث ندع الوصول يمكن 


ھناك إنف صارمة، خصوصية إعدادات بوضع لكأطفا قام وإن حتىً.غالبا دائمي وبشكل بسھولة للنسخ قابلة تكون أن نيمك كما ،)نصية 


نطاق على مشاركته في طفلك رغبي لم شيء إرسال إعادة أو حفظ، اشة،شلل لقطة اطالتق لصق، /نسخ من األصدقاء أحد يتمكن أن حتمالا 


.الخاصة الرسائل وقراءة تھمشاش عن لمحة بإستراق الفضوليين دأح يقوم أن يمكن و،أ .واسع 


من تأكد .تجنبھا ويجب خطيرة خصوصية مشاكل لىإ ؤديت إنھا إال األحيان، من كثير في األصدقاء مع ورمرال كلمة مشاركة يتم حين في 


ذكرھم ولكن- رورمال لماتك صيةوخص على فاظحوال بعناية الخصوصية إعدادات وضع مسؤوليتھم من بأنه علم على أطفالك يكون أن 


.معھم معلوماتك كةمشار في رغبتال أشخاص اهير قد رنتتاإلن شبكة عبر مشاركته تتم شيء أي بأنًأيضا 

 .عيتماجاإل اصلوتلا ئلوسا اباتحس جميع في يةلخصوصا اتدادعإ سوية عواض •


.الخصوصية وسياسات الخصوصية إعدادات الفاخت مدى معا واشفكتسا .مختلفة ومواقع تطبيقات يومي بشكل أطفالكو أنت تستخدم قد 


الخصوصية إعدادات وإختيار المسؤولية تحمل على لكأطفا وشجع ألعضائھا صيةخالش المعلومات ركاتالش تستخدم كيف معم ناقش 


المستخدمين من ذلك يتطلب حيث- الغالب في "عامة" إفتراضية إعدادات االجتماعية اإلعالم وسائل من العديد تستخدم ".فقط لألصدقاء" 


جميع إرجاع لىإ ذلك يؤدي حيث تحديثات، إجراء كررمت وبشكل المواقع من العديد تتطلب كما .الخصوصية في التحكم عناصر تحديد 


وسبب ةكيفي حولبينة علىًأيضا كونست بل ب،فحس وأطفالك مايتكح على الفرص ھذه تقتصر لن .االفتراضية اإلعدادات إلى اإلعدادات 


.الرقمي العالم في طفلك مشاركة 

 .زاتيالم كل لفھم الالمج وأفسح صبورا كن

أخذ عليك ينبغي فإنه بھا، الخاصة الخصوصية وسياسات الخصوصية إعدادات فھم اًدائم السھل من تجعل ال ركاتالش أن من الرغم على

بـ الخاص الدخول تسجيل استخدام مثل" (االجتماعي التواصل مواقع على الدخول تسجيل" من اًذرح كن .ذلك وراء البحث في وقتك

Facebook أو Twitter خصوصية إعدادات ضع .حساباتك من البيانات لجمع ثالثةًأطرافا يمنح ذلك ألن ،)رىخأ مواقع في للتسجيل

زاتيالم عمل ماھية على فَّوتعر .والصور التعليقات، بنشره، تقوم ما لشخصي،ا الملف معلومات- محتواه حسب حساب لكل محددة

 طفلك مدرسة كانت إذا .اإلنترنت عبر تواجدك لىع والسيطرة التحكم على وأطفالك لمساعدتك حظر،وال العالمات ضعو مثل الفردية،

 يستطيعون ال بأنھم أطفالك معرفة من تأكد .األجھزة على المحتويات جميع مراقبة في- والمسؤولية- الحق لھا يكون فقد ة،أجھز توفر

 آخر شخص قبل من أو كقبل من إليھا الوصول اليمكن الرقمية حياتھم أن افتراض

•
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