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کمپین جدید اینترنتی ایمنی بلدی کمک به آغاز گپ زدو
امروز ،در روز ملی اقدام علیه اذیت و خشونت ،یک کمپین جدید برای کمک به والدین ،پرستاران و
معلمان شروع به گپ زدو در مورد امنیت آنالین راه اندازی شده است.
تحقیقات نشان می دهد که بچه های استرالیایی بیشتر از همه وقت تجربه های منفی آنالینی دارند ،از جمله
مزاحمت سایبری (انترنتی) ،تماس های ناخواسته از طرف بیگانه ها و محرومیت اجتماعی.
کمپین ملی با هدف اگاه نمودن والدین ،پرستاران و معلمان با منابع درست بلدی کمک به حفظ اطفال ونو
جوانان به آنالین امن" میباشد.
”تحقیقات مو نشان می دهد که  81درصد پدرها و مادرها فرزندان شان را که هنوز به مکتب نمی روند
وسایل اینترنتی را در اختیار آنها قرار می دهد ,به طوری باز و صادقانه مکالمات در مورد رفتار امن
انترنتی باید زودتر در خانه شروع شود قبل از اینکه مردم فکر دیگر کنند“ جولی انمن گرانت کمیسار
 eSafetyمیگوید.
”با تغییرخیلی سریع فن آوری ،این موضوع حیاتی است که پدر و مادر ،معلمان و تمام کسانی که برای
مراقبت از کودکان مجهز با اطالعات آخرین میباشند ،دقیق و ساده اطالعات را دنبال کنند .به این ترتیب
موهمه می توانیم نقش مهمی در تضمین امن بودن بچه ها ،تجارب مثبت آنالین بازی کنیم “،انمن گرانت
میگوید.
از طریق طیف وسیعی منابع موجود در صحفه انترنتی  eSafetyوبسایت ،والدین ،مراقبین و معلمان
اطالعات را می توانند در مورد شخصیت ،عاطفه و  -در برخی موارد  -عواقب قانونی رفتار آنالین
پبدا کنند.
”امروز ،در روز ملی اقدام علیه خشونت و اذیت می باشد ،یکی از بهترین راه هایی که مو می توانیم اقدام
کنیم که شروع به گپ زدن با بچه های خود کنیم “،اینمن گرانت می گوید.
بیشتر از دو میلیون دانش آموز و بیش از  5000مکتب در سراسر استرالیا می گویند’ :هیچ راهی اذیت و
آزار نیست‘ به عنوان بخشی از روز ملی اقدام علیه خشونت و اذیت.
نهمین روز ملی اقدام ،دانش آموزان ،معلمان و والدین را تشویق می کند تا در برابر اذیت و خشونت در
مکاتب قرار گیرند.
”اذیت آنالین می تواند اشکال مختلفی از جمله صدا کردن نام ،پیام های ناخواسته ،و همچنین تهدید پست
کردن چیزها بدون رضایت و اجازه  -و امروز مو یک پیام قوی میقرستیم که آن عبارت از :هرگز این
درست نیست “،اینمن گرانت می گوید.
 eSafetyمیزبانی رایگان کالس های مجازی بلدی مکاتب سراسر کشور را نموده و کمک به توانمند سازی
دانش آموزان و معلمان از طریق راهبردی های عملی برای جلوگیری ،مدیریت و گزارش دهی اذیت از
طریق آنالین را می نماید.
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بیش از  32هزار دانشجو در این کالس ها از سال  2015شرکت کرده اند.
والدین ،پرستاران ،معلمان و دیگران می توانید اطالعات بیشتری در  esafety.gov.auپیدا نمایند.

بلدی اطالعات بیشتر و یا بلدی ترتیب مصاحبه ،لطفا با مو تماس بگیرید Paula Masselos :در انجمن
پذیریش  02 8090 7737و  0419 292 207یا paula@embracesociety.com.au
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