ARABIC
نصائح للعائلة

الخصوصية ،المراقبة ،واإلفصاح عن الذات
الخصوصية عبر شبكة اإلنترنت ھي أمر مخادع .يمكن للمعلومات التي ننشرھا على شبكة اإلنترنت ان تكون مقروءة من قبل أشخاص غير مصرح
لھم ،سواء بسبب سھو في اختيار إعدادات الخصوصية ،إختراق البيانات "اآلمنة" عبر شبكة اإلنترنت ،مشاركة كلمات المرور التي تمكن اآلخرين
من الدخول على الحسابات الشخصية ،أو ببساطة بسبب عيون صديق تحاول قراءة الرسائل النصية الشخصية .حاول تنبيه أطفالك لإلحتراز والحذر
للحفاظ على خصوصية المعلومات الخاصة.

• كن على ثقة من أن أي معلومات رقمية قد تكون متاحة للجمھور.
يمكن الوصول عند البحث إلى المعلومات المنشورة عبر شبكة اإلنترنت أو التي تمت مشاركتھا ألكترونيا )صورة ،تحديث حالة ،رسالة
نصية( ،كما يمكن أن تكون قابلة للنسخ بسھولة وبشكل دائمي غالبا ً .حتى وإن قام أطفالك بوضع إعدادات خصوصية صارمة ،فإن ھناك
احتمال أن يتمكن أحد األصدقاء من نسخ /لصق ،التقاط لقطة للشاشة ،حفظ ،أو إعادة إرسال شيء لم يرغب طفلك في مشاركته على نطاق
واسع .أو ،يمكن أن يقوم أحد الفضوليين بإستراق لمحة عن شاشتھم وقراءة الرسائل الخاصة.
في حين يتم مشاركة كلمة المرور مع األصدقاء في كثير من األحيان ،إال إنھا تؤدي إلى مشاكل خصوصية خطيرة ويجب تجنبھا .تأكد من
أن يكون أطفالك على علم بأنه من مسؤوليتھم وضع إعدادات الخصوصية بعناية والحفاظ على خصوصية كلمات المرور  -ولكن ذكرھم
أيضا ً بأن أي شيء تتم مشاركته عبر شبكة اإلنترنت قد يراه أشخاص الترغب في مشاركة معلوماتك معھم.

• ضعوا سوية إعدادات الخصوصية في جميع حسابات وسائل التواصل اإلجتماعي.
قد تستخدم أنت وأطفالك بشكل يومي تطبيقات ومواقع مختلفة .استكشفوا معا مدى اختالف إعدادات الخصوصية وسياسات الخصوصية.
ناقش معم كيف تستخدم الشركات المعلومات الشخصية ألعضائھا وشجع أطفالك على تحمل المسؤولية وإختيار إعدادات الخصوصية
"لألصدقاء فقط" .تستخدم العديد من وسائل اإلعالم االجتماعية إعدادات إفتراضية "عامة" في الغالب  -حيث يتطلب ذلك من المستخدمين
تحديد عناصر التحكم في الخصوصية .كما تتطلب العديد من المواقع وبشكل متكرر إجراء تحديثات ،حيث يؤدي ذلك إلى إرجاع جميع
اإلعدادات إلى اإلعدادات االفتراضية .لن تقتصر ھذه الفرص على حمايتك وأطفالك فحسب ،بل ستكون أيضا ً على بينة حول كيفية وسبب
مشاركة طفلك في العالم الرقمي.

• كن صبورا وأفسح المجال لفھم كل الميزات.
على الرغم من أن الشركات ال تجعل من السھل ً
دائما فھم إعدادات الخصوصية وسياسات الخصوصية الخاصة بھا ،فإنه ينبغي عليك أخذ
وقتك في البحث وراء ذلك .كن ح ً
ذرا من "تسجيل الدخول على مواقع التواصل االجتماعي" )مثل استخدام تسجيل الدخول الخاص بـ
 Facebookأو  Twitterللتسجيل في مواقع أخرى( ،ألن ذلك يمنح أطرافا ً ثالثة لجمع البيانات من حساباتك .ضع إعدادات خصوصية
وتعرف على ماھية عمل الميزات
محددة لكل حساب حسب محتواه  -معلومات الملف الشخصي ،ما تقوم بنشره ،التعليقات ،والصور.
َّ
الفردية ،مثل وضع العالمات والحظر ،لمساعدتك وأطفالك على التحكم والسيطرة على تواجدك عبر اإلنترنت .إذا كانت مدرسة طفلك
توفر أجھزة ،فقد يكون لھا الحق  -والمسؤولية  -في مراقبة جميع المحتويات على األجھزة .تأكد من معرفة أطفالك بأنھم ال يستطيعون
افتراض أن حياتھم الرقمية اليمكن الوصول إليھا من قبلك أو من قبل شخص آخر
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