
 
  

 هيوستن الحفاظ على

 آمنة

 إذا حدث أي مما

 يلي 

 حول   مواد إباحية تلقي في منزلك شخص

 .األطفال
 من شخص  فاضحة جنسية صور طفلك تلقى

 من العمر. سنة 18تحت سن  أن طفلك يعرف
 شخص  من قبل اجنسي طفلكب حرشالت تم قدل

 .من العمر سنة 18تحت سن  أن طفلك يعرف

 :الوكاالت التاليةب تصالإ

 إدارة شرطة هيوستن 
713-731-5335 

 

  ةالتحقيقات الفدراليمكتب(FBI)  
713-693-5000 

 

 والمستغلينطفال المفقودين ألا مركز 
1-800-843-5678 

 
 مطفئ من الحفاظ على الكمبيوتر تأكد

أي  تطبعأو  نسخت وال أي دليل للحفاظ على
 ما لم يكن موجها وصأو نص اصور

من قبل المكلفين  للقيام بذلك بالخصوص
 .تطبيق القانونب

 

 

9-1-1طوارئ   

 شرطة غير الطوارئ

713-884-3131 

المحلية تكشرط بقسمعامة، اتصل المعلومات لل  
(الواردة أدناهرقام األ)  

 أو

ىعل الشؤون العامةل باتص  
713-308-3200 

 لمزيد من المعلومات، زور موقعنا

www.houstonpolice.org 

 أقسام شرطة هيوستن

بوش –مطار  281-230-6800  

هوبي –مطار  713-845-6800  

 مركزي 713-247-4400

 كلير اليك 281-218-3800

 الجانب الشرقي 713-928-4600

 كينغ وود 281-913-4500

 الغرب األوسط  832-394-1200

 شمال 281-405-5300

 شمال شرقي 713-635-0200

 شمال غربي 713-744-0900

 وسط الجنوب 832-394-0200

 جنوب جيسنر 832-394-4700

 الجنوب الشرقي 713-731-5000

 الجنوب الغربي 713-314-3900

 العمليات الخاصة 832-394-0000

 الجانب الغربي 281-584-4700

 

 

 دليل

 الوالدين

 لسالمة

 اإلنترنت

 لألطفال

 

ل

س

ال

م

 ة

 نترنتاإل   

http://www.houstonpolice.org/


 

 تعليمية وبيئة ترفيهية يستخدمها قيمة يه اإلنترنت

 األطفال يمفترس .مفترسي األطفالا همويعل طفالاأل

غير  واضيعم طفلك علىتعريض ل اإلنترنت يستغلون

مكن ممن ال أدناه، فإنك السالمة نصائح تباعإب الئقة.

مفترس أن يصبح ضحية ل طفلك فرصة أن تقلل من

 .لاطفاأل

 ما هي المخاطر

 بعض المواد قد - مواد غير الئقةالتعرض لل 

، ةغير قانوني، فاضحةجنسية ، بغيضة تكون

 .أو عنيفة
 هم  في حين، بعض األطفال - البدني التحرش

من  تهمسالميخاطروا ب ، قداإلنترنتعلي 

 لقاءات ترتيب المعلومات أو إعطاء خالل

 مشتهي األطفال أن ومن المعروف شخصية.

، في غرف الدردشة بعض الوقت يقضون

 على لوحات اإلعالنات يضعون رسائل

 الطفل لكسب ثقةستخدام البريد االلكتروني إو

 .لوجه لقاء وجهال نيعدوقد  حيث
 رسائل التي  بعض األطفال تلقيي - التحرش

 من خالل متحاربة أو مهينة، مضايقة هي

ورسائل  لوحات اإلعالنات، غرف الدردشة

 .البريد اإللكتروني
 االئتمان أرقام بطاقات - المخاطر المالية 

شخصية  ماليةومعلومات  ألولياء األمور

 مما قد يتسبب في أحيانا تعطى قد أخرى

 .مالية سلبية عواقب

 حول و شكوكك مع طفلك عن تحدث بصراحة

 نترنت.مخاطر اإل

 على جهاز الكمبيوتر ياتمحتوال جميع راجع 

البريد اإللكتروني،  بما في ذلك طفلكب الخاص

 .الختاريخ، و

 مراقبة هوية المتصل للإظهار ستخدام خدماتإ

 .المتصلمن 

 بما في  اإلنترنتإلى شبكة  طفلك منافذ مراقبة

الدردشة،  وغرف ،البريد اإللكتروني ذلك

 .الخالرسائل الفورية، و

 نترنتاإل قواعد السالمة

 إلى: كطفل دإرش

 أو  مخيفا شيئا ذا وجدواإ فوراو دائما إبالغك

 على شبكة اإلنترنت.منذر 

 ورقم  ،والعنوان ،سماإل عدم إعطاء نهائيا

 سمإو ،المدرسة سمإو لسر،كلمة او ،الهاتف

 شخصية أخرى. أو أي معلومات األم،

 جتمعواإ مع شخص وجها لوجه ال يلتقيان أبدا 

 .نترنتعلى اإلمعه 

 كلمات  هابالرسائل التي  على أبدا الرد عدم

 .غريبة أو ةمخيف بدوتأو  بذيئة

 رسوم تتطلب منطقة التيلا لودخعدم ال 

 أوال. طلبال دون الخدمات

 أي شخص من دون صورة إلى عدم إرسال 

 .إذنك

في خطر طفلك قد يكون  

 :إذا كان أو كانت

 غير مستقر أو دفاعي يصبح الشاشات أو يحول 

 .الغرفة كدخول عند
 يتلقى غير معروفة أو إلى أرقام المكالمات جريي 

 .همنت ال تعرفأ ناسا من غريبة مكالمات هاتفية
 الليل. من في ساعات غريبة يستخدم اإلنترنت 
 ومالبس، ، للتفسير ةغير قابل هدايا يتلقى

 .نقودأو مجوهرات، و
 العائلة أو األصدقاء. من منعزل يصبح 
 شخص  نترنت ينتمي إلىإلعلى ا يستخدم حساب

 آخر.
 على الكمبيوتر إباحيةمواد  لديه. 

 الوالدين إرشادات

 من  يمكن الوصول إليها في منطقة الكمبيوتر ضع

 .جميع أفراد األسرة قبل

 توفر ميزات التينترنت خدمة اإل ك فيشترإ 

 .الرقابة األبوية

 كلمات السر  تستخدم التي الحجب برامج شراء

 الرقابة األبوية.و

 ستكشافإل مع طفلك قضاء بعض الوقت 

 اإلنترنت.

 دون  يثق بكم يمكن أن أنه / أنها طفلك أخبر

 .من العقاب خوف


