لكل �شيء يف
احلياة وقته
املحدد و�أي�ضا
للإنرتنت وقته
املحدد .

�أمامك ع�شر دقائق
لتنتهي من اللعبة
وتذهب للنوم

هل ترتكني ابنك
ال�صغري وحده على
الإنرتنت ؟

لقد �شغلت برامج احلماية
الأ�سرية التي حتدد املواقع
التي ميكنه الدخول
عليها فال قلق .

ال ترتك طفلك وحده على الإنرتنت بدون و�ضع برامج احلماية الأ�سرية
لتحديد املواقع امل�سموحة واملحظورة .

كيف عرفوا عني كل
هذه املعلومات ؟

هل ت�ضعني �صورك
على الإنرتنت ؟

وما املانع من و�ضع
�صوري؟ اجلميع
يفعلون ذلك

ال مانع من رفع ال�صور على املواقع التي ت�سمح بذلك ولكن علينا
ت�شغيل الإعدادات الواجبة حلفظ اخل�صو�صية ال�شخ�صية .

�صديق على الإنرتنت
يبدو لطيفا جدا .

عدم احلفاظ على خ�صو�صيتنا جتعلنا عر�ضة ل�سرقة
هويتنا �أو معرفة الآخرين لهويتنا ال�شخ�صية والتعر�ض
لها ب�شكل قد ي�سيء لنا.

ميكننا �أن نقوم بعمل �صداقات على الإنرتنت ولكن
علينا �أن نكون حذرين من الغرباء فمن �أدراك �أنه كما
ّيدعي فرمبا كان �شخ�صا غري �سوي نف�سيا �أو ل�صا
حمرتفا ،ال يوجد �ضمان .

ملن تتحدثني ؟
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ال تتحدث مع غرباء على برامج
الدرد�شة واحلوار مثل Yahoo
Messenger, MSN
فالإنرتنت مليئة باملخادعني
والأ�شخا�ص غري الأ�سوياء وبالت�أكيد
ال تريد �أن تتعرف على �شخ�ص غري
�سوي

�إنه على الإنرتنت منذ
�أم�س ومل يغادر غرفته .

رمبا يكون عامل الإنرتنت ثريا وجذابا ولكن اال�ستغراق
يف البقاء عليه وقتا طويال يحولنا لأ�شخا�ص متوحدين
ومدمني �إنرتنت .

البقاء ل�ساعات طويلة على الإنرتنت يحولك
ل�شخ�ص يعي�ش عاملا تخيليا بعيدا عن احلقيقة
ويفقدك ِ�صالتك االجتماعية ب�أ�صدقائك
وعائلتك .
لقد اكت�شفت مواقع رائعة
على الإنرتنت �سوف �أر�سل لكما
اللينك اخلا�ص بها .

رائع..و�أنا �أي�ضا

بع�ض املواقع حتمل فريو�سات و�سباي عند الدخول
عليها لذا ال تن�سوا و�ضع برامج حماية وفري وول منا�سب
وحتدثوها با�ستمرار .
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اطلب من والديك �أن يقوموا
برتكيب برامج حلمايتك من
املواقع ال�ضارة وغري املالئمة.
كما �أن هناك برامج لت�صفح الإنرتنت
تنا�سب �سنك  ..ا�س�أل والديك
عنها فهي ممتعة جدا ومفيدة.

لقد �سرق رقم ح�سابي عندما
و�ضعته على �أحد املواقع ل�شراء
م�ستلزمات خا�صة .

هذا ثالث ح�ساب يتم توقيفه ب�سبب
�سرقة رقم احل�ساب من على الإنرتنت
..يبدو �أن امل�ستخدمني ال يعرفون
�أب�سط طرق احلماية

لقد و�ضعت برنامج حماية على
جهاز الكمبيوتر اخلا�ص بي

هل املوقع الذي ت�شرتي منه،
موقع م�ضمون وموثوق به ؟

يجب �أن يكون برنامج احلماية �أ�صليا
وتقوم بتحديثه با�ستمرار و�أي�ضا كما يقول
املحا�سب بع�ض املواقع تكون غري حقيقية
وهي فقط تريد �سرقة رقم ح�سابك.

تن�س �شبكة
عندك حق و�أي�ضا ال َ
الإنرتنت للموظفني

طبعا �سيتم التحكم يف املواقع
كي ال ي�ضيع وقتهم بعيدا عن
العمل ميكننا دائما حماية اجلميع
�صغارا وكبارا على الإنرتنت .
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الإنرتنت متاما ك�أر�ض الواقع
ال ت�ضع معلومات على الإنرتنت ال
حتب �أن يراها اجلميع من تعرفهم
ومن ال تعرفهم! الإنرتنت عامل كبري
جدا لتبادل املعلومات فال ت�ضع
على الإنرتنت ما ال حتب �أن يعرفه
الآخرون عنك.

