
 
 

 K-5نکات فامیل صنف 

کمک به اطفال برای پیدا کردن دوست و تعامل  

 صحی با دیگران به صورت آنالین
 

ها چت کنند و یا به اعضای  اطفال به محض یادیگری خواندن و نوشتن، اغلب شروع به تعامل آنالین با دیگران میکنند. اطفال چه در بازی 

ها به اطفال و اشخاصی که با آنها ارتباط برقرار هایی برای تعامل محترمانه ضرورت دارند. این مهارتمهارتفامیل پیامک ارسال کنند، به 

 میکنند کمک میکند تجربیات مثبت آنالین داشته باشند.

 

 نکته را بررسی کنید 4این 

 کلمات مناسب را به آنها بگویید. 

 کالمی و فزیکی مناسب یاد میگیرند. اطفال با دیدن رفتار شما، راجع به ارتباط 

 اما مکالمات آنالین میتوانند نامرئی باشند. گاهی اوقات که اطفال صدا شما را میشنوند، هنگام نوشتن |

 پیامک یا کامنت ها در رسانه های اجتماعی آنها را با صدای بلند بخوانید. |

 
 یک بازی تلیفونی را انجام دهید.

 چگونه یک پیام بسته به شخص ارسال کننده یا روش ارسال میتواند تغییر کند راجع به اینکه 

 بحث کنید. سوالی مانند "داری چه کار میکنی؟" را با لحن های مختلف  |

بخوانید. راجع به اینکه چگونه ایموجی ها و عالیم نگارشی میتوانند به انتقال لحن و احساسات در پیام  |

 فت بزنید. های متنی کمک کنند گپ و گ

 
 به اطفال کمک کنید تا در دوستی های آنالین پیمایش کنند. 

 در ابتدا، میتوانید تمام ارتباطات آنالین با اشخاص غریبه را محدود کنید. با کالن تر شدن

 تر شدند، میتوانید ها مستقلاطفال، میتوانید چت آنالین آنها را زیر نظر داشته باشید. و پس از اینکه آن  |

های ارتباطی مناسب و همچنین معلوماتی که باید از دوستان صرف آنالین محرم نگه دارند، بحث جع به روش را |

 کنید. 

 
 غرایز آنها را توسعه دهند.

به اطفال کمک کنید به احساسات غریزی شان اعتماد کنند تا بتوانند از مکالمات آنالین نامناسب و مشکوک خارج 

سناریوهای مختلف بحث کنید و از آنها پرسان کنید که چه احساسی دارند و چه کاری انجام خواهند  شوند. راجع به 

 داد. 
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