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بخش اعظم زندگی اجتماعی کودکان در محيط آنالين رخ میدھد .دانشآموزان مقطع راھنمايی و دبيرستان میتوانند تبادل پيام متنی با گروه درسی،
گپ زدن در رسانهھای اجتماعی يا مکالمه صوتی در پلتفرمھای بازی را به روشی امن و سالم انجام دھند .اين مھارت به کودک و مخاطبان کودک
کمک میکند تا تجربه آنالين سازندهای داشته باشند.
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با دنيای آنھا آشنا شويد.
سبک ايجاد ارتباط -بهويژه ارتباط آنالين -در نوجوانان منحصر به فرد است .برای آشنايی با ھنجارھای دنيای آنھا ،تا
حد ممکن ارتباطات و رفتارھای آنالين آنھا را زير نظر بگيريد .در ارتباطات آنھا دخالت نکنيد ،بلکه مراقب طرز
صحبت پرخاشگرانه و ناپسند ،گفتار نفرت پراکنی ،تصاوير زننده يا تبادل ھر نوع محتوای زيانآور باشيد .در صورت
مشاھده محتوای ناخوشايند ،با فرزندتان صحبت کنيد .کودکان بايد بدانند که گفتهھای آنھا پيامد دارد.

فشار موجود برای افشای بيش از حد را درک کنيد.
نوجوانان ممکن است به داليل مختلف احساس کنند که برای انتشار تصاوير جنسی تحت فشار ھستند ،داليلی مانند
چالشطلبی ،ترس از آسيب ديدن رابطه ،يا صرفاً به دليل »رايج بودن آن« .ولی اين عمل قابل مذاکره نيست .به آنھا
بگوييد که میدانيد نااميد کردن دوستان چقدر ممکن است ناخوشايند باشد .سپس به آنھا کمک کنيد تاتصور کنند انتشار
تصوير خصوصی در کل مدرسه حس بدتری ايجاد خواھد کرد.

غريزه آنھا را تقويت کنيد.
به کودکان کمک کنيد تا به غريزه خود اعتماد کنند و بتوانند موقعيتھای ناخوشايند ،خطرناک يا ناايمن در فضای
مجازی را تشخيص دھند .چندين سناريو را بازسازی کنيد :اگر کسی بخواھد وارد مکالمه خصوصی شويد ،چه
میشود؟ اگر کسی از شما شماره تلفن بخواھد ،چه میشود؟ اگر کسی شما را به اتاق گفتگوی خصوصی دعوت کند ،چه
میشود؟ توجه داشته باشيد که برخی کودکان )حتی بچهھای »خوب«( از روی کنجکاوی در اينترنت به دنبال امور مبھم
ھستند .ولی اين جستجو بايد به محض نامطلوب شدن شرايط پايان يابد.
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