
فالو العامةرس بامد   

 سم خدمات دعم الطالبق

نت لألطفال والمراهقي   ل منخدام ال االست  إلنتر

 
ل أو اسم المدرسة أو رقم الهاتف. تذكر    شخصية. العلومات مال ز ال تعِط معلومات شخصية بدون إذن والديك. ال تشارك اسم العائلة أو عنوان المنز

ء عن نفسك، لمجرد أن شخًصا ما يطلب معلومات عنك ال يع  ي
ي أنه يجب عليك إخباره بأي ش 

 !نز

 
 

ز معلومات شخصية مثل اسم العائلة أعند إنشاء اسم الشاشة الخاص بك ، ال  . ةعىل الشاش السم الذي سيظهر ا  .و تاري    خ الميالد تقم بتضمي 

 
 

ال تشارك كلمة مرورك مع أي شخص سوى والديك. عند استخدام  لمات الرس. ك

ي قمت بالوصول إليها قبل  
جهاز كمبيوتر عام ، تأكد من تسجيل الخروج من الحسابات الن 

. ز جها المغادرة   

 
 

نت دون الحصول عل  ال تنش  الصور أو مقاطع الفيديو عن    صور. ال  اإلنن 

 .إذن الوالدين

 

نت نت ما لم تحصل األصدقاء عتر اإلنتر  . ال توافق عل مقابلة صديق عن  اإلنن 

ا  عل إذن والديك.    
ً
ي الحلسوء الحظ ، يتظاهر الناس أحيان

 قيقة. بشخصيات ال تشبههم فز
 

 
نت. ا نت دون التحدث إىل والديك   إلعالنات عتر اإلنتر ء عن  اإلنن  ي

ي أي ش  . ال تشن 
ً
 أوال

ا كطريقة لجمع معلوماتك الشخصية 
ً
 .قد تحاول بعض اإلعالنات خداعك من خالل تقديم أشياء مجانية أو إخبارك أنك ربحت شيئ

 

 
امجت يل التر  
يل برنامج. المرفقات  . ت  ز ي أو تنز

ونز ا من شخص ال  تحدث إىل والديك قبل فتح مرفق بريد إلكن 
ً
ا مرفق

ً
وسات. ال تفتح أبد ا عل فن 

ً
  تحتوي أحيان

 .تعرفه
 
 

ء  تنمر. ال ي
نت يجعلك تشعر بعدم االرتياح ،   ال ترسل أو ترد عل رسائل بذيئة أو مهينة. أخن  والديك إذا تلقيت واحدة. إذا كان هناك ش  يحدث عن  اإلنن 

 .تحدث إىل والديك أو مقدم الرعاية
 
 

ء قرأته ، اسأل والديك أو مقدم الرعاية سئلةاأل  ي
 . إذا كان لديك أي أسئلة حول ش 

Arabic 


