اطالعیه رسانه ای  15مارچ 2019

کارزار جدید ایمنی آنالین برای کمک به آغاز گفتگو
امروز ،درروز ملی حرکت علیه قلدری و خشونت ،یک کارزار جدید راه اندازی شده است تا به والدین،
مراقبین و معلم ها کمک کند تا درباره ایمنی آنالین شروع به صحبت کنند.
پژوهش ها نشان می دهند که بچه های استرالیایی بیش از هر زمان دیگری تجربیات منفی به صورت آنالین
کسب می کنند ،از جمله قلدری در فضای مجازی ،تماس ناخواسته ازسوی غریبه ها و منزوی شدن
اجتماعی.
هدف کارزار ملی این است که امکانات درستی را برای والدین ،مراقبین و معلم ها بوجود آورد تا آنها کمک
کنند کودکان و نوجوانان محیط آنالین امنی داشته باشند.
خانم جولی اینمان گرنت ،کمیسار  eSafetyاظهار داشت  ” :پژوهش ما نشان می دهد که  81درصد والدین
دسترسی به یک وسیله متصل به اینترنت را به کودکان زیر سن مدرسه شان داده اند ،بنا بر این یک
صحبت باز و دوستانه درباره رفتار امن آنالین باید خیلی زودتر از آنچه بیشتر افراد تصور می کنند در
منزل آغاز شود“.
اینمان گرنت می گوید  ”:با تغییرات سریع فن آوری ،خیلی مهم است که والدین ،معلم ها و تمام افرادی که
مراقبت از کودکان را بعهده دارند با اطالعات به روز ،دقیق و به سادگی قابل فهم آشنا باشند .از این طریق
است که همه ما می توانیم نقشی در تجربیات امن و مثبت کودکان از اینترنت داشته باشیم“.
والدین ،مراقبین و معلم ها می توانند از میان منابع گوناگونی که در وب سایت  eSafetyوجود دارد درباره
پیامدهای شخصی ،احساسی و –در بعضی موارد -حقوقی رفتارهای آنالین اطالعاتی بیابند.
اینمان گرنت اظهار داشت ”:امروز ،در روز ملی حرکت علیه قلدری و خشونت ،یکی از بهترین راه هایی
که ما می توانیم حرکتی انجام دهیم این است که با کودکانمان گفتگو را آغاز کنیم“.
بیش از دو میلیون دانش آموز از بیش از  5000مدرسه در سراسر استرالیا به عنوان بخشی از کارهای روز
ملی حرکت علیه قلدری و خشونت شعار ”قلدری .هرگز“ می دهند.
نهمین سالگرد روز ملی حرکت ،دانش آموزان ،معلم ها و والدین را تشویق می کند تا در برابر قلدری و
خشونت در مدارس مان موضع بگیرند.
ایمان گرنت می گوید ” :قلدری آنالین می تواند به شکل های گوناگون باشد از جمله برچسب زدن ،پیام های
ناخواسته ،و همچنین تهدید و انتشار مطالب در فضای مجازی بدون اجازه – و امروز ما اعالم می کنیم که
این هرگز مورد تأیید نیست“.

 eSafetyکالس های مجازی رایگان در مدارس نقاط مختلف کشور ترتیب می دهد تا از طریق راهکارهای
عملی کمک کند تا دانش آموزان و معلم ها برای جلوگیری ،مدیریت و گزارش کردن قلدری آنالین توانمند
شوند.
از سال  2015تا بحال بیش از  320000دانش آموز در این کالس ها شرکت کرده اند.
والدین ،مراقبین ،معلم ها و سایرین می توانند اطالعات بیشتری را در  esafety.gov.auپیدا کنند.
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