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کمپین جدید أمنیت آنالین برای کمک به شروع نمودن گفتگو
امروز ،در روز اقدام ملی در برابر زورگویی و خشونت ،یک کمپین جدیدی را برای کمک به والدین،
مراقبین و معلمین در شروع کردن به گفتگو درباره حفظ أمنیت آنالین راه اندازی شده است.
تحقیقات نشان می دهد که کودکان استرالیا بیشتر از هر زمان دیگر تجربه منفی آنالین دارند ،از جمله آزار
و اذیت انترنتی ،تماس ناخواسته از اشخاص ناشناس و محروم سازی اجتماعی.
اهداف کمپین ملی این است که والدین ،مراقبین و معلمین را با منابع درست جهت کمک به نگه داشتن محفوظ
کودکان و نوجوانان در بکار گرفتن آنالین ،مجهز نمایند.
خانم جولی اینمن گرانت ،کمیشنر  eSafetyمی گوید” :تحقیقات ما نشان می دهد  81درصد از والدین
دسترسی به یک دستگ اه متصل به انترنت را به اطفال پیش از دوره مکتب شان داده اند ،بنابراین گفتگو های
باز و صادقانه در مورد رفتارهای محفوظ و ایمن آنالین باید در ابتدا در خانه شروع شود برعکس آنچه که
اکثر مردم فکر می کنند“.
خانم اینمن گرانت می گوید ” :با تغییر خیلی سریع تکنالوژی ،حیاتی است والدین ،معلمین و همه کسانی که از
اطفال مراقبت می کنند ،به معلومات دقیق و آسان به استفاده دسترسی داشته باشند .به این ترتیب ما همه
می توانیم اطمینان از استفاده با أمنیت و تجارب مثبت اطفال از آنالین داشته باشیم“.
از طری ق انواع وسیعی از منابع موجود در ویبسایت  ،eSafetyوالدین ،مراقبین و معلمین می توانند
معلوماتی در مورد عواقب شخصی ،عاطفی و  -در بعضی موارد  -عواقب قانونی رفتارهای آنالین پیدا کنند.
خانم اینمن گرانت می گوید” :امروز ،در روز ملی اقدام علیه زورگویی و خشونت ،یکی از بهترین راه هایی
که می توانیم اقدام کنیم اینست که به گفتگو با فرزندان مان آغاز کنیم“.
بیش از دو ملیون متعلم بیشتر از  5000مکتب در سراسر استرالیا به عنوان بخشی از روز ملی اقدام علیه
زورگویی و خشونت می گویند ’زور گویی .هرگز‘.
نهمین سال روز اقدام ملی ،متعلیمن ،معلمین و والدین را تشویق می کند تا در برابر زورگویی و خشونت در
مکتبهای ما قرار گیرند.
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خانم اینمن گرانت می گوید ” :زورگویی آنالین می تواند اشکال بسیاری را بگیرد از جمله نام شاندن،
پیام های ناخواسته ،و همچنین تهدیدات و محتویات ارسال شده بدون رضایت باشد .و امروز ما پیام قوی
ارسال می کنیم که این کار هیچ وقت درست نیست“.
 virtual classrooms eSafetyمجانی را برای مکتبها در سراسر کشور میزبانی می کند تا به توانمند
سازی متعلمین و معلمین از طریق استراتژی های عملی جهت جلوگیری ،مدیریت و گزارش دادن زورگویی
آنالین کمک کند.
بیش از  320،000متعلم در این صنفها از سال  2015شرکت کرده اند.
والدین ،مراقبین ،معلمین و دیگران می توانند معلومات بیشتری را در  esafety.gov.auدریافت نمایند.

برای معلومات بیشتر و یا برای ترتیب مصاحبه ،لطفا با:
 Paula Masselosدر Embrace Societyبه شماره
 02 8090 7737و  0419 292 207یا
 paula@embracesociety.com.auتماس بگیرید.
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