تصريح إعالمي  15آذار/مارس 2019
حملة جديدة عن السالمة على اإلنترنت للمساعدة على بدء الحديث
اليوم ،في يوم العمل الوطني لمكافحة البلطجة والعنف ،ت ّم إطالق حملة جديدة لمساعدة األمهات واآلباء ومقدّمي الرعاية
والمعلّمين على بدء الحديث عن السالمة عند استخدام اإلنترنت.
يمرون بتجارب سلبية على اإلنترنت أكبر اآلن من أي وقت مضى ،بما
تبيّن البحوث أن عدد األطفال األستراليين الذين ّ
سيبرانية (عبر اإلنترنت) واالتصاالت غير المرغوب فيها من غرباء والعزل االجتماعي.
فيها البلطجة ال َ
تهدف الحملة الوطنية إلى تزويد األمهات واآلباء ومقدّمي الرعاية والمعلّمين بالموارد الصحيحة للمساعدة على المحافظة
على سالمة األطفال والشباب على اإلنترنت.
مفوضة ( eSafetyالسالمة اإللكترونية) جولي إنمن غرانت" :تبيّن بحوثنا أن  81بالمائة من األمهات واآلباء قد
تقول ّ
أعطوا أطفالهم الذين في سن الروضة القدرة على استخدام أجهزة موصولة باإلنترنت ،لذا ينبغي البدء بمحادثات منفتحة
وصادقة في البيت عن السلوك اآلمن على اإلنترنت في وقت أبكر م ّما يعتقده الكثيرون".
وتضيف إنمن غرانت" :مع التغيّر السريع في حقل التكنولوجيا ،من المهم للغاية أن يكون األمهات واآلباء والمعلّمون
وجميع األشخاص الذين يعتنون باألطفال مسلّحين بمعلومات حديثة ودقيقة ويسهل فهمها .بهذه الطريقة يمكننا جمي ًعا أن
دورا لضمان سالمة األطفال وحصولهم على تجارب إيجابية على اإلنترنت".
نلعب ً
عن طريق مجموعة من الموارد المتاحة في الموقع اإللكتروني الخاص بـ  eSafetyيمكن لألمهات واآلباء ومقدّمي
الرعاية والمعلّمين العثور على معلومات عن العواقب الشخصية والعاطفية و-في بعض الحاالت -العواقب القانونية
للتصرفات على اإلنترنت.
ّ
تقول إنمن غرانت" :اليوم ،في يوم العمل الوطني لمكافحة البلطجة والعنف ،من أفضل الطرق التي يمكننا بها المبادرة إلى
العمل هي البدء بحديث مع أطفالنا".
هناك أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من  5000مدرسة في كل أنحاء أستراليا يقولون ’البلطجة .أبدًا‘ كجزء من
يوم العمل الوطني لمكافحة البلطجة والعنف.
يش ّجع يوم العمل الوطني التاسع الطالب والمعلّمين واألمهات واآلباء على الوقوف بوجه البلطجة والعنف في مدارسنا.
وتقول إنمن غرانت" :يمكن أن تكون البلطجة على اإلنترنت بأشكال عديدة منها إطالق النعوت وبعث رسائل غير
ً
مرغوب فيها باإلضافة إلى التهديدات ونشر محتويات بدون موافقة  -واليوم نرسل رسالة قوية بأن هذا ليس مقبوال".
تستضيف  eSafetyبعض الحصص الدراسية االفتراضية المجانية للمدارس في كل أنحاء البلد لتمكين الطالب
والمعلمين عن طريق إستراتيجيات لمنع البلطجة على اإلنترنت والتحكم بها واإلبالغ عنها.
هذا وقد شارك أكثر من  320ألف طالب وطالبة في هذه الحصص الدراسية منذ .2015
يستطيع األمهات واآلباء ومقدّمو الرعاية والمعلّمون وغيرهم العثور على مزيد من المعلومات في الموقع
.esafety.gov.au
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