
برگه اطالع رسانی

حفظ امنیت

چرا حفظ امنیت در فضای اینترنت اهمیت دارد؟
این کار کمک می کند قربانی جرائم اینترنتی نشوید.

آگاه شدن از برخی اتفاقاتی که می توانند رخ بدهند و اینکه چه کارهایی می توانیم درباره 
آنها انجام دهیم به ما کمک خواهد کرد تا از خود، خانواده و دوستانمان محافظت کنیم.

اگر در اینترنت نکات ایمنی را رعایت نکنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

زورگویی اینترنتی
برخی از اینترنت برای 

زورگویی استفاده می کنند.

زورگویی اینترنتی باعث 
ناراحتی و صدمه دیدن افراد 

می شود.

در بعضی موارد می تواند 
موجب پیگرد قانونی گردد.
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فرد زورگو را بالک )مسدود( کرده و گزارش دهید.

شواهد و مدارک زورگویی  را نگه داشته و آنها را به 
رسانه اجتماعی مربوطه گزارش کنید.

اگر مطالب ظرف مدت 48 ساعت حذف نشدند، موضوع 
را از طریق www.esafety.gov.au به مسئول امنیت 

الکترونیک )eSafety Commissioner( گزارش 
دهید.

شاید الزم باشد پلیس را در جریان بگذارید.

 اگر تصور می کنید خطر آنی برای یک کودک 
وجود دارد با شماره سه صفر )000( تماس بگیرید.

 برای گزارش دادن می توانید از دکمه گزارش 
 موارد سوءاستفاده )Report Abuse( در 

www.thinkuknow.org.au هم استفاده کنید.

تماس ناخواسته
همه در فضای اینترنت همانی که 

ادعا می کنند نیستند.

بسیار مهم است که بدانید فرزندان 
شما در اینترنت با چه کسانی 

صحبت می کنند.

گاهی اوقات افراد بزرگسال 
وانمود می کنند که شخص 

دیگری هستند تا با یک کودک در 
اینترنت وارد رابطه شوند. به این 

کار “زمینه چینی اغفال کودک” 
گفته می شود.
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اشتراک گذاری عکس ها یا فیلم های 
جنسی شخصی

گاهی اوقات جوان ها عکس ها یا 
فیلم های برهنه یا نیمه برهنه تهیه 
کرده و آنها را در اختیار دیگران 
قرار می دهند. این کار می تواند 

عواقب خیلی جدی برای افراد دخیل 
داشته باشد و حتی منجر به پیگرد 

قانونی گردد.

اگر متوجه این نوع رفتارها شدید موضوع را به مدرسه/
سازمان فرزند خود و/یا پلیس محلی گزارش دهید.

مطالب نامناسب یا غیرمطمئن
برخی از مطالبی که در اینترنت وجود دارد می تواند 

برای برخی از گروه های سنی 
غیرقانونی، ناراحت کننده و یا 
نامناسب باشد. به نمونه مطالب 

نامناسب یا غیرمطمئن توجه کنید:

پورنوگرافی	 

خشونت	 

رفتارهای افراطی	 

سایت هایی که رفتارهای مجرمانه و ضداجتماعی 	 
را تبلیغ می کنند

مطالب زننده مانند متون، عکس ها یا فیلم های 	 
موجود در رسانه های اجتماعی

چت روم ها یا وبالگ هایی که نژادپرستی یا تنفر 	 
را ترویج می کنند.

شکایات درباره مطالب زننده و غیرقانونی را باید از طریق 
www.esafety.gov.au به دفتر مسئول امنیت الکترونیک 

)eSafety Commissioner( تسلیم کنید.

 مطالب افراط گرایانه را می توانید به 
www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au 

گزارش نمایید.
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 ThinkUKnow نکات برتر 
درباره حفظ امنیت در اینترنت

فقط با کسانی در اینترنت صحبت کنید 	 
که آنها را می شناسید و به آنها اعتماد 

دارید، هرگز با کسی که فقط در اینترنت 
با او “آشنا” شده اید قرار مالقات حضوری 

نگذارید.

قبل از پست کردن مطالبی در اینترنت 	 
درباره دیگران خوب فکر کنید.

رابطه های تؤام با احترام داشته باشید.	 

نحوه بالک کردن و گزارش دادن در مورد 	 
سایت هایی که شما و فرزندان تان استفاده 

می کنید را فرا بگیرید.

یک فهرست از خدمات سالمتی و رفاهی 	 
تهیه کنید که فرزندان شما بتوانند جهت 

دریافت حمایت بیشتر ازآنها استفاده کنند.

 برای کسب اطالعات بیشتر به 
www.thinkuknow.org.au مراجعه کنید!

خط ارتباطي كمك به كودكان

1800 55 1800

@ThinkUKnow_Aus

facebook.com/ThinkUKnowAustralia

www.thinkuknow.org.au
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