استفاده صحيح از اينترنت را به فرزندانما ن بياموزيم.
ًوی تَاى تصَر کزد کِ کَدکاى ها رضذ کٌٌذ ٍ بشرگ ضًَذ اها با ایٌتزًت آضٌا ًطًَذ .دًیای اهزٍس  ،دًیای ارتباطات است
ٍ ًوی تَاًین اس کٌار ٍسایل ارتباط جوعی بی تفاٍت بگذرین بلکِ بایذ با هذیزیت صحیح ایي ارتباطات اسًقص اًْا در
پیطزفت ٍ هَفقیت استفادُ کٌین.
ًکتِ هْن ایي است کِ ّوچٌاى کِ اثزات هفیذ تکٌَلَؤی جذیذ در در کیفیت سًذگی قابل اًکار ًیست ٍلی در صَرت عذم
هذیزیت صحیح تأثیزات هٌفی آى در سًذگی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى غیز قابل اًکار است.
ایٌتزًت علی رغن آى کِ یک هٌبع بی پایاى اطالعات است هی تَاًذ یک خطز ٍاقعی بزای کَدکاى ٍ ًَجَاًاًی باضذ کِ
رٍش صحیح استفادُ اس آى را ًیاهَختِ اًذ.
تَصیِ ّایی بِ ٍالذیي در خصَظ استفادُ ًَجَاًاى اس ایٌتزًت:
 - 1سهاى استفادُ اس ایٌتزًت را هحذٍد کٌیذ.
 - 2بِ ًَجَاى خَد بیاهَ سیذ کِ ّز چِ در ایٌتزًت هی بیٌذ یا هی خَاًذ حتوا ٍاقعی ٍ درست ًیست.
 - 3رٍی سایت ّایی کِ فزسًذتاى بِ آًْا هزاجعِ هی کٌذ ًظارت داضتِ باضیذ.
 - 4سعی کٌیذ خَدتاى با تکٌَلَصی رٍس آضٌا باضیذ سیزا دٍر هاًذى ضوا اس اطالعات جذیذ سبب افشایص ضکاف ًسلی بیي
ضوا ٍ فزسًذتاى هی گزدد.
ّ - 5وزاُ با فزسًذتاى بِ سایت ّای هختلف هزاجعِ کٌیذ ٍ در هَرد هطالب آًْا با ّن گفتگَ کٌیذ.
 - 6بِ فزسًذتاى بیاهَسیذ کِ ّزگش ًبایذ اطالعات ضخصی ٍ خاًَادگی اش را در ایٌتزًت در اختیار کسی قزار دّذ.
 - 7بِ فزسًذتاى بیاهَسیذ کِ صحبت در اتاق گفتگَ هثل صحبت کزدى با یک غزیبِ است ٍ ّواى احتیاط ّا را بایذ بکار
بزد.
 - 8بِ اٍ بیاهَسیذ کِ ّزگش با کسی کِ در اتاق گفتگَ صحبت کزدُ تزتیب یک هالقات ٍاقعی را ًذّذ.
 - 9بِ آًْا آهَسش دّیذ ّواى قَاًیٌی را کِ در ارتباطات ٍاقعی رعایت هی کٌٌذ بایذ در ارتباطات ایٌتزًتی ّن رعایت
کٌٌذ هثل فحص ًذادى  ،استفادُ ًکزدى اس الفاظ سضت ٍ...
 - 11بِ آًْا بیاهَسیذ کِ ارتباطات ایٌتزًتی ها را بزای ارتباطات ٍاقعی بیي فزدی آهادُ ًوی کٌذ.
 - 11فقط سهاًی اجاسُ تطکیل آدرس پستی الکتزًٍیکی را بِ اٍ بذّیذ کِ بذاًیذ در ایي سهیٌِ بِ بلَغ فکزی کافی رسیذُ
است ٍ بطَر دٍرُ ای بز پست الکتزًٍیک ٍ فعالیت ایٌتزًتی اٍ را ًظارت کٌیذ.
دکتز سّزُ جعفزی(رٍاًپشضک)

