
Fact sheet

در امان ماندن 

چرا مهم است تا حضور آنالین تان ایمن و بی خطر باشد؟
این امر می تواند به شما کمک کند تا از قربانی شدن جرایم آنالین امتناع ورزید.

دانستن در مورد برخی از چیزهای نا امن که می تواند واقع شود، و اینکه ما در مورد آنها چه کارهایی 
کرده می توانیم، به ما کمک خواهد کرد تا از خود مان، خانواده و دوستان خویش حفاظت کنیم.

اگر حضور آنالین من ایمن و بی خطر نباشد، چه چیزی می تواند واقع شود؟

زورگویی سایبری
برخی مردم از اینرنت برای زور گویی و قلدری علیه 

دیگران استفاده می کنند.
زور گویی سایبری به مردم آسیب 

می رساند.
در بعضی موارد، می تواند منجر 

به اتهامات جنایی شود.

چگونه گزارش بدهیم

چگونه گزارش بدهیم

فرد زور گو را بالک نموده و در مورد او گزارش بدهید.
ثبوت زور گویی و قلدری را با خود نگهدارید و این موارد 

را به خدمات رسانه های اجتماعی گزارش دهید.
اگر محتویات مذکور در مدت 48 ساعت برداشته نشود،  

در مورد آن به دفتر کمیشنر مصونیت الکترونیک 
)Office of eSafety Commissioner( در ویب 

ممکن است شما نیاز داشته باشید که پولیس را در مورد سایت www.esafety.gov.au گزارش دهید.
آگاه سازید.

اگر طفل تان در معرض خطر فوری باشد، به شماره سه 
صفر )000( زنگ بزنید.

 همچنان گزارش ها را می توان از طریق دکمه
  )Report Abuse( در ویب سایت 

www.thinkuknow.org.au تسلیم نمود.

تماس ناخواسته
هر فردی که آنالین است، همان 

شخصی نیست که می گوید.
مهم است بدانید که اطفال تان 
از طریق آنالین با چه افرادی 

صحبت می کنند.
بعضی اوقات ممکن است کالن 

ساالن تظاهر کنند شخصی هستند 
که نیستند و تالش کنند تا با طفل 
از طریق آنالین ارتباط برقرار 

کنند.
این کار “grooming” نامیده می شود.
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شریک ساختن محتویات جنسی خصوصی
بعضی اوقات، نوجوانان و جوانان 
ویدیو ها و تصویر های برهنه و 

نیمه برهنه را ایجاد می کنند، و آنها 
را با دیگران شریک می سازند. 

این کار می تواند پیامدهای جدی را 
برای افراد سهم گرفته داشته باشد و 

حتی منجر به اتهامات جنایی شود.

اگر شما مطلع شوید که این گونه کارهایی صورت می 
گیرد، در مورد آن به مکتب طفل/سازمان و/ یا پولیس 

محلی گزارش بدهید.

محتویات نامناسب و خطرناک
برخی از محتویات در انترنت 

ممکن است یرای بعضی از گروه 
های سنی غیرقانونی، ناراحت 

کننده یا نامناسب باشد. محتویات 
نامناسب یا خطرناک ممکن است 

شامل موارد زیر باشد: 

پورنوگرافی )تصاویر برهنه و مستهجن(	   

خشونت	   

رفتار افراطی	   

سایت هایی که رفتار های جرمی و غیر-اجتماعی 	   
را تشویق می کنند

محتویات اهانت آمیز، مانند متن، تصاویر یا ویدیو 	   
ها در رسانه های اجتماعی

اتاق های چت )گفتگو( یا بالگ هایی که نژاد 	   
پرستی یا نفرت را تشویق می کند

شکایات در مورد محتویات اهانت آمیز و غیرقانونی باید 
برای تحقیقات به دفتر کمیشنر مصونیت الکترونیک در 
ویب سایت www.esafety.gov.au گزارش داده 

شود.

بنیاد گرایی آنالین و مطالب افراطی را می توان 
www.reportextremism.در ویب سایت

livingsafetogether.gov.au 
 گزارش داد 
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 ThinkUKnow نکات مفید
برای ایمن ماندن در شرایط آنالین

تنها با اشخاصی در انترنیت صحبت کنید 	 
که شما آنها را بشناسید و به آنها باور داشته 
باشید، و هرگز با شخصی که تنها از طریق 
آنالین “شناخته اید”، حضوراً مالقات نکنید.

قبل از اینکه در باره شخص دیگری در 	 
انترنیت چیزی را نشر کنید، در مورد آن 

فکر کنید.

در روابط خود احترامات را حفظ کنید.	 

در مورد اینکه در سایت هایی که شما و 	 
اطفال تان از آن استفاده می کنید، بدانید که 

چگونه افراد را بالک نموده و در مورد آنها 
گزارش دهید.

یک لیست خدمات صحی و تندرستی را 	 
برای اطفال تان داشته باشید، تا جهت حمایت 

بیشتر به آن دسترسی داشته باشند.

برای معلومات و نکات مفید بیشتر به ویب سایت 
www.thinkuknow.org.au مراجعه کنید.

خط کمک به اطفال

1800 55 1800

@ThinkUKnow_Aus

facebook.com/ThinkUKnowAustralia

www.thinkuknow.org.au
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چگونه گزارش بدهیم

چگونه گزارش بدهیم


