ﻟﻐﺎت و واژه ھﺎی زﯾر ﺳﺎﺧت ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎی
راھﻧﻣﺎی ﺳﻧﯽ

ﻣﻧﺎﺑﻎ اﺿﺎﻓﯽ
Discord Safety
Site with
Directions for
Families and
Educators on
how to control
one’s experience
Family’s Ultimate
Guide to Discord
ﺳﺎﯾت اﯾﻣﻧﯽ
وراھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای
ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻣدرﺳﺎن
دﯾﺳﮑورد

•

۱۳+
دﯾﺳﮑورد ﺷراﯾظ اﯾﻣﻧﯽ و
ﺳﻧﯽ دارد.

ﻣﺷﺧﺻﺎت

ھدف و ارزش

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ
دوﺳﺗﺎن ﺧود در ﻣورد
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف ارﺗﺑﺎط ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺻﺤﺒﺘﯽ
ﺑرﻗرار ﮐﻧد و ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻮ ﭘﯿﺎﻣﯽ

دﯾﺳﮑورد Discord

ھﺴﺖ.
•

Facebook Parents
Portal
راه واﻟدﯾن ﻓﯾﺳﺑوگ

Parents’ Ultimate
Guide to Fortnite
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
ﺑرای ﻓورﺗﻧﺎﯾت

Parent’s Ultimate
Guide to Instagram
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
ﺑرای اﯾﻧﺳﺗﮕرام

دﯾﺳﮑورد Discord

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی *

اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﯾ�ﺪ �ﺸﺪە

۱۳+
ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ ﻓﯾﺳﺑوک

ﺷراﯾظ ﺳﻧﯽ ﻧدارد
 +۱۳ﺗوﺻﯾﯾﮫ ﻣﯾﺷود
وﯾژﮔﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردن و
ﺧﺷوﻧت ﻋﻣﻠﯽ راﺑﺎز ﮐﻧﯾد و
ﺟزﯾﯾﺎت را در راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن ﻓورﺗﻧﺎﯾت
ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد.
۱۳+
اﯾﻧﺳﺗﮕرام اﯾﻣﻧﯽ و ﺷراﯾط
ﺳﻧﯽ

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ﻣﻠﺣﻖ
ﺷوﻧد واﯾده ھﺎی ﺷﺎن را ﺑﮫ
اﻓرادی ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ ھﺎی
ﻣﺷﺗرک دارﻧد ﺑدھﻧد و
راﺑطﮫ ﯾﺷﺎن را از راه دور
ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.

ﻓﯾﺳﺑوک ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن
اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯾدھد ﺗﺎ از
طرﯾﻖ اﺷﺗراک ﮔذاری
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺗﺻﺎوﯾر وﯾدﯾوھﺎ
ﻟﯾﻧﮏ ھﺎ ارﺗﺑﺎط اﻧﻼﯾن اﯾﺟﺎد
ﮐﻧﻧد.

ﺑﺎزﯾﮑﻧﻧﺎن روش ﺑﺎزی ﺑﺎ
دوﺳﺗﺎن و دﯾﮕران از
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را ﺗوﺳﻌﮫ
ﻣﯾدھﻧد.

ﻓورﺗﻧﺎﯾت ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﻘﺎ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزی ﮐﻧﻧﺎن ﺑرای
اﯾﺳﺗﺎدن آﺧرﯾن ﻧﻔر
ﻣﯾﺟﻧﮕﻧد.

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮐﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﻣﻠﺣﻖ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮭﺎی
دوﺳﺗﺎن وﺧﺎﻧواده ھﺎ
اﻓﮑﺎر رھﺑران ﺳرﺷﻧﺎﺳﺎن و
ﻧظر دھﻧد.

اﯾﻧﺳﺗﮕرام ﯾﮏ اپ ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﺷﺗراﮐﯽ ﻋﮑس وﻓﯾﻠم ﯾﺎ
وﯾدﯾو اﺳت

ﻓﯾﺳﺑوک Facebook

ﻓﯾﺳﺑوک ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده *

داﻧش آﻣوزان ﺗﺂﯾﯾد ﻧﺷده
اﺳت وﻟﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده
ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﮑﺗب ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ
ﻓدرال وی ﺗﺎﯾﯾد ﺷده

ﻓورﺗﻧﺎﯾت Fortnite

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ *

اﻣوزﺷﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺷده

اﯾﻧﺳﺗﮕرامInstagram

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﮫ *

اﻣوزﺷﯽ ﻓدرال وی ﺗﺎﯾﯾد
ﻧﺷده.

ﻟﻐﺎت و واژه ھﺎی زﯾر ﺳﺎﺧت ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎی
ﻣﻧﺎﺑﻎ اﺿﺎﻓﯽ
Parents’ Ultimate
Guide to Minecraft
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
ﺑرای ﻣﺎﯾﻧﮑرﻓت

All About Pinterest
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
ﺑرای ﭘﯾﻧﺗرﯾﺳت

راھﻧﻣﺎی ﺳﻧﯽ

ھدف و ارزش

ﻣﺷﺧﺻﺎت

ﺷراﯾظ ﺳﻧﯽ ﻧدارد

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯾت
ﻓﮑرﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ھﻧدﺳﮫ و زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧد و ﮐﺷف ﻣﯾﮑﻧﻧد و اﯾن
ﺧﻼﻗﯾت ﺷﺎن را ﺑرای
دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﻣﯾﮕذارﻧد.

ﻣﺎﯾﻧﮑرﻓت دﻧﯾﺎی ﺑﺎزی اﺳت
ﮐﮫ در ان اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮐﺎن
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ھر ﺷﯾﯽ را ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻠوک ﯾﺎ ﻗﺎﻟب
ﺑﺳﺎزﻧد.

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﻧوﺷﺗﮭﺎ وﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺑرای
ﮐﺷف ﻋﻼﯾﻖ ﺧود ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد

ﭘﯾﻧﺗرﯾﺳت ﯾﮏ ﻣوﺗور
طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﺑرای ﭘﯾدا
ﮐردن و اﺷﺗراک ﻋﻼﯾﻖ
ﻣﺷﺗرک از طرﯾﻖ ﺗﺻﺎوﯾر
ﻧوﺷﺗﮭﺎ و ﻟﯾﻧﮏ

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ﺑﺳﺎزﻧد و
رﻗﺎﺑت ﮐﻧﻧد و ان ﭼﮫ ﺧﻠﻖ
ﮐردن ﺑرای دوﺳﺗﺎن ﺧﺎﻧواده
و دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد.

روﺑﻼﮐس ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﻧد
ﻧﻔره اﺳت ﺑرای اﺑزار ﺑﺎزی
ﺳﺎزی ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای ان ﺗوﺳط
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﺷود.

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮐﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺎن را ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﺑﮕذارﻧد ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن وﺧﺎﻧواده
ﺑدون اﯾن ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت
را روی اﯾن ﺧط ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.

ﺳﻧﻌپ ﺷﺎت ﯾﮏ اپ ﭘﯾﺎﻣﯽ
اﺳت ﺑرای ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﮔذاﺷﺗن ﺗﺻﺎوﯾر وﯾدﯾو ﭘﯾﺎم
و طرح ﮐﮫ ﺑﻌد از دﯾدن
ﻧﺎﭘدﯾد و ﻣﺣو ﻣﯾﺷود.

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد از
ﻓﯾﻠﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و ﺑرای
دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده و
ﻣﺷﺗرﮐﺎن وﯾدوﯾﺷﺎن را ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد.

ﺗﯾﮏ ﺗﺎک ﯾﮏ اپ وﯾدﯾوی
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده
اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﯾﮏ وﯾدﯾو
ﺑﺳﺎزد در ظرف ﭘﺎﻧزده
دﻗﯾﻘﮫ از ھر ﻋﻧوان و
ﻣوﺿوﻋﯽ

اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎب ﺑرای
ﻣﺎﯾﻧﮑرﻓت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن
زﯾر  ۱۳ﺳﺎل
۱۳+
ﭘﯾﻧﺗرﯾﺳت ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ دارد

ﻣﺎﯾﻧﮑرﻓت Minecraft

ﻣﺎﯾﻧﮑرﻓت ﺑرای اﻣوزش و
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﮫ ﻓدرال وی
ﺗﺎﯾﯾد ﺷده
ﭘﯾﻧﺗﯾرﺳت Pinterest

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﮫ *

Parents’ Ultimate
Guide to Roblox
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
ﺑرای روﺑﻼﮐس

Parent’s Ultimate
Guide to Snapchat
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
ﺑرای ﺳﻧﻌپ ﺷﺎت

Parents’ Ultimate
Guide to TikTok
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
ﺑرای ﺗﯾﮏ ﺗﺎک

ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ دارد
۱۳+
وﯾژه ﮔﯽ ﺻﺣﺑﺗﯽ ﯾﺎ ﭼت را
ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﺟزﯾﯾﺎت را در
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
روﺑﻼﮐس ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد.
۱۳+
ﺳﻧﻌپ ﺷﺎت ﺳﯾﺎﺳت ﺣﻔظ
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ را زﯾر ﻋﻧوان
ﮐودﮐﺎن ﺑﺑﯾﻧﯾد

 ۱۳+دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﻠﯽ را
دارﻧد
ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۳ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﺣﺳﺎب ﮐﺎﻣﭘوﯾﺗری ﺑﺎز ﮐﻧﻧد
ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾن اپ.
ﺗﯾﮏ ﺗﺎک ﺷراﯾط اﯾﻣﻧﯽ و
ﺳﻧﯽ دارد.

اﻣوزش ﻓدرال وی ﺗﺎﯾﯾد
ﻧﺷده
روﺑﻼﮐس

Roblox

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﮫ *

اﻣوزش ﻓدرال وی ﺗﺎﯾﯾد
ﻧﺷده

ﺳﻧﻌپ ﺷﺎت Snapchat

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﮫ *

اﻣوزش ﻓدرال وی ﺗﺎﯾﯾد
ﻧﺷده
ﺗﯾﮏ ﺗﺎک TikTok

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﮫ *

اﻣوزش ﻓدرال وی ﺗﺎﯾﯾد
ﻧﺷده

ﻟﻐﺎت و واژه ھﺎی زﯾر ﺳﺎﺧت ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎی
ﻣﻧﺎﺑﻎ اﺿﺎﻓﯽ
Parents’ Ultimate
Guide to Twitch
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
ﺑرای ﺗوﯾﺞ

Twitter Basics
ﺗوﯾﺗر ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺎﺳﯽ

Parent’s Ultimate
Guide to YouTube
Kids
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﯾوﺗﯾوب

Privacy Evaluation for
WhatsApp
Messenger
ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای
ﭘﯾﺎم ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن واﺗس اپ.

Parents’ Ultimate
Guide to Zoom
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟدﯾن
ﺑرای زوم

راھﻧﻣﺎی ﺳﻧﯽ

ھدف و ارزش

ﻣﺷﺧﺻﺎت

۱۳+

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ
دﯾﮕران ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع
ﻣﺷﺗرک ﻋﻼﻗﮫ دارﻧد ارﺗﺑﺎط
ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد.

ﺗوﯾﺞ ﯾﮏ ﺳروﯾس زﻧده
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طور زﻧده ﺗﺑﻠﯾﻎ
ﮐﻧﻧد روی اﻧﺗرﻧت.

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑرﻗرار
ﮐﻧﻧد و ﭘﯾﺎم ﺧودﺷﺎن ﺑرای
ﺣﺎﺿران زﯾﺎدی ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد.

ﺗوﯾﺗر ﯾﮏ ﺳﺎﯾت و ﻧت
ورک ﺧﺑری اﺟﺗﻣﺎی اﺳت
ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘﯾﺎم
ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﮐﮫ ﺗوﯾﺗز ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯾﺷود ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﻣﯾﮕذارﻧد.

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد از
ﯾوﺗﯾوب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﺧروﺟﯽ ﺧﻼق ﺑرای
اﺷﺗراک ﮔذاری ﻣﺣﺗوای
ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

ﯾوﺗﯾوب ﯾﮏ ﺳﺎﯾت وﯾدﯾوی
اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻣﯾﺗواﻧﻧد وﯾدﯾوھﺎ را ﺗﻣﺎﺷﺎ
اﭘﻠود و اﺷﺗراک ﮐﻧﻧد.

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ارﺗﺑﺎط و ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد ﺑﺎ
دوﺳﺗﺎﻧﺷﺎن در ﻣورد
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف.

واﺗس اپ ﯾﮏ اپ ﭘﯾﺎﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن
اﺟﺎزه ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘﯾﺎم
ﺗﺻﺎوﯾر ﺻوت و ﯾﺎ وﯾدﯾو
ﻣﯾدھد.

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﺻورت زﻧده ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﺻوﯾر و ﺻدا ﺑﺎ دﯾﮕران
ﺑرای روﯾداده ھﺎ و ﻓرﺻت
ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد.

زوم ﺟﻠﺳﮫ وﯾدﯾوی و ﯾﺎ
ﺻﺣﺑت وﯾدﯾوی اﺳت.

ﺗوﯾﭻ ﺷراﯾط اﯾﻣﻧﯽ و ﺳﻧﯽ
دارد.

۱۳+
ﺗوﯾﺗر ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ دارد.

۱۳+
ﯾوﺗﯾوب و ﮔوﮔل ﺷراﯾت
ﺳﻧﯽ دارد

۱۳+
واﺗس اپ ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ دارد

 ۱۶+و ﺑﺎﻻ ﺗر از اﯾن ﺳن
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺣﺳﺎب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن
ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ زوم وﺟود ﻧدارد.
ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ زوم
ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۷ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﺳﺗﻔﺎده ﻋﻣدی ﻣراﺟﺧﮫ
ﺷود.

ﺗوﯾﭻ

Twitch

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﮫ *

آﻣوزﺷﯽ ﻓدرال وی ﺗﺎﯾﯾد
ﻧﺷده وﻟﯽ در رﻗﺎﺑت
روﺑﺎﺗﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
ﺗوﯾﺗر

Twitter

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده داﻧش *

اﻣوزان ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺷده اﻣﺎ ﺟﺣت
ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻧطﻘﮫ
آﻣوزﺷﯽ ﻓدرال وی اﺳﺗﻔﺎده
ﺷده اﺳت.
ﯾوﺗﯾوب

YouTube

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺣدود *
ﻓدرال وی ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ وﯾدﯾوھﺎی
ﺑررﺳﯽ ﺷده در دﺳﺗﮕﺎھﺎی
ﻣﻧطﻘﮫ ﻓدرال وی ﺗﺎﯾﯾد ﺷده.
واﺗس اپ WhatsApp

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﮫ *
آﻣوزﺷﯽ ﻓدرال وی ﺗﺎﯾﯾد
ﻧﺷده
زوم

Zoom

ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﺎن و اﺳﺗﺎدان *
ﻣﻧطﻘﮫ ﻓدرال وی ﺑﺎ ﺣﺳﺎب
اﻧﮭﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده و داﻧش
اﻣوزان ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﻧﮭﺎ
ﺑﭘﯾوﻧدﻧد در ﺟﻠﺳﮫ ھﺎ

ﻟﻐﺎت و واژه ھﺎی زﯾر ﺳﺎﺧت ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎی
ﻣﻧﺎﺑﻎ اﺿﺎﻓﯽ

راھﻧﻣﺎی ﺳﻧﯽ

ھدف و ارزش

ﻣﺷﺧﺻﺎت

راھﻧﻣﺎی ﻧﮭﺎی ﺑرای ﺧﺎﻧوادھﺎ ﮐﮫ ﻣﻘوﻻﻧﮫ اﺳت

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و وﯾدﯾو ھﺎ در اﯾن ﭘﻠﺗﻔرم و ﻣوارد دﯾﮕر روی ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﺑزﻧﯾد و ﯾﺎ ﮐد

را اﺳﮑن ﮐﻧﯾد QR

bit.ly/FamilyUltimateGuides

ﻟﻐﺎت و واژه ھﺎی زﯾر ﺳﺎﺧت ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎی
ﺗﺎﺛﯾر

ﺧﺻوﺻﯾﺎت

وازه و ﺳﺗراﺗزی)راھﺑرد(

وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی اﺑزار
ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ھر ﺑﺎزی و ﭘﻠﺗﻔرم ﯾﺎ
زﯾر ﺳﺎﺧت ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎی

اﯾن واژ ﺷﻧﺎﺳﺎی ظﺎھری داﻧش
اﻣوز ﺷﻣﺎ را ﺑﻧﯾﺎن ﻣﯾﮕذارد در ﯾﮏ
ﺑﺎزی ﻣﺧﺻوص و ﯾﺎ اﺑزار

ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﭘﻠﺗﻔورم ﻣﺛل
ﺗوﯾﭻ ﯾوﺗﯾوب و ﺑﻘﯾﮫ

ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻗﺎﺑت
ورزﺷﯽ روی ﻻﯾن وﯾﺎ ﺣﺿوری.

ھر ﺑﺎزی ﮐﮫ ﭘﻠﺗﻔرم ھﻣﮑﺎری داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ھر ﺑﺎزﯾﮑﻧﯽ ﺻﺣﺑت
ﺻوﺗﯽ و ﯾﺎ ﭼت ﻣﺗﻘﺎﺑل.

ﻧوﻋﯽ آزار و اذﯾت دﯾﺟﯾﺗﺎل و
ﻗﻠدری ﺳوﮔواری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎﺛﯾرات
ﻣﺎﻧدﮔﺎری ﺑر روی ﻓرد ﻣورد ھدف
و ﻓرد ﻏﻣﮕﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد از ﺟﻣﻠﮫ
ﻓﺷﺎر ﻋﺎطﻔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ/ﻣﻣﻧوع ﺷدن
از ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی ﺑﺎزی
ﯾﮏ واژه ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐوﭼﮏ ﮐﻧﻧده
ﺑﺎﺷد و ﺑﺎزی ﮐﻧﻧﺎن را ﻧﺎراﺣت
ﻣﯾﮑﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﺿﺎی ﮔروه
اﯾن وﺗﻘوﯾت ﻧﻣﯾﮑﻧد وﻣﯾﺗوااژه ﺧوب
روﺣﯾﮫ ورزﺷﯽ را ﻧد رﻗﺎﺑت
ورزﺷﯽ را ﺑﮫ طور ﻣﻧﻔﯽ ﺷدت
ﺑﺧﺷد در ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ

ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن در اﯾن
ﺑﺎزی ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طور دﻟﺧواه
درﺳت ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﺑزار و
ﻟﺑﺎس و دﯾﮕر ﭼﯾزھﺎ.
ﺗﻣﺎم واژه ھﺎ ﺑرای رﻗﺎﺑت و ﯾﺎ
اﻏﻠب ( ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﻣدارس
ﺳر ﺑﮫ ﺳر )در ﺗﯾم ھﺎی ورزﺷﯽ
ﻣزاﺣﻣت و ازار ﻋﻣدی وﯾﺎ اﺳﯾب ﺑﮫ
دﯾﮕر ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن در ﺑﺎزی وﯾدﯾوی
ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ از طرﯾﻖ ﺻوﺗﯽ ﯾﺎ
ﭘﯾﺎﻣﯽ

اوﯾﺗﺎرAvatar

ھر ﺑﺎزی ﯾﺎ ﭘﻠﺗﻔرم
ھر ﺑﺎزی

ھر ﺑﺎزی

ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﻧدارد اﻣﺎ ﯾﮏ
واژه ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺳت ﺑرای
ﺷﺧﺻﯾت ظﺎھری ﺑﺎزی

ھر ﺑﺎزی و ﭘﻠﺗﻔورم

اﯾن واژه ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن را ﮐوﭼﮏ ﻣﯾﮑﻧد
و ﯾﮏ ﻧوع ﻗﻠدری اﺳت

ھر ﺑﺎزی

ھر ﺑﺎزی

اﯾن واژه اﺻطﻼﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻧﻧﺎن را
ھدف ﻗرار دھد و ﯾﺎ در ﻣورد ﺑﺎزی
ﯾﮏ ﻓرد ﻗﺿﺎوت ﮐﻧد.
اﯾن واژه روﺣﯾﮫ ورزش ﮐﺎری
ﺧوب را ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯾﺗواﻧد
رﻗﺎﺑت ﻣﻧﻔﯽ را ﺑﮫ طور ﻣﻧﻔﯽ ﺷدت
ﺑﺧﺷد.

اﺳﭘورﺗزEsports
)Griefing (or Trolling
ﮔرﯾﻔﯽ اﯾﻧﮓ
ﺗروﻟﯽ اﯾﻧﮓ

ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐن ﺗﺎزه ﮐﺎر اﺷﺎره
ﺷده و از ﮐﻠﻣﮫ ﺗﺎزه ﮐﺎر اﻣده

ﻧووبNoob

اﯾن واژه ﭘوﻧد ﺗﻠﻔظ ﻣﯾﺷود ﻣﺛل ﺗﻠﻔظ
ﻟون ﻗرض دادن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت
اﺳت ﭘون ﮐردن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ طور
داﯾﻣﯽ ﻣﻐﻠوب ﮐردن اﺳت ﺑرای
ﻣﺛﺎل ﻣن ﺗرا ﺳﮫ دﻓﻌﮫ ﭘﺷت ﺳر ھم
در ﺑﺎزی ﻓورﻧﺎﯾت ﻣﻐﻠوب ﮐردم ﺗو
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻐﻠوب ھﺳﺗﯽ.
اﯾن واژه ﻣوﻗﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ
ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﮐﮫ ﯾﮏ اوﺗﺎر طراﺣﯽ
ﺷده دﻟﺧواه ﮐﮫ ﺑﺎزی ﮐﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﺑﺧرﻧد و ﺟﻣﻊ اوری ﮐﻧﻧد.
ﺗوھﯾن ﻣﻌﻣوﻻن ﺑرای ﺗوﺻﯾف
ﺑﺎزی ﮐﻧﻧﺎن ﺟوان ﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود
زﯾرا ﺻدای اﻧﮭﺎ ﻋﻣﯾﻖ ﻧﯾﺳت.
ﺗوﺟﮫ :اﯾن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای ﻣﺳﺧره
ﮐردن ﺑﺎزﯾﮑﻧﻧﺎن ﻣرد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود
اﻣﺎ-اﻟﺑﺗﮫ-ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺑﺎزﯾﮑﻧﻧﺎن
دﯾﮕر ﺑﺎ طﻧﯾﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺣدوده ھﺎی از
ﺻداھﺎی ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارد.
اﯾن واژه اﺻطﻼﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺑﺎزﯾﮑن ﺳﺧت ﮐوش را ﺗوﺻﯾف
ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﺗﻼش ﺧود را ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ روﺷﯽ
ﺑﯾش از ﺣد و ﻏﯾر ﺿروری ﺑرﻧده
ﺷود.
ﺷﮑﺳت ﺧورده .اﯾن اﻏﻠب اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﮐن ﺷﮑﺳت ﺑﺧور
”“Get wrekd

ﭘوﻧدPwned

ﺳﮑﯾﻧزSkins

ﺳﮑوﯾﮑرSqueaker

ﺳوﻋتSweat

رﮐدWrecked

