إذا حدث أي مما
يلي
 شخص في منزلك تلقي مواد إباحية حول
األطفال.
 تلقى طفلك صور جنسية فاضحة من شخص
يعرف أن طفلك تحت سن  18سنة من العمر.
 لقد تم التحرش بطفلك جنسيا من قبل شخص
يعرف أن طفلك تحت سن  18سنة من العمر.

طوارئ 9-1-1

دليل

شرطة غير الطوارئ

الوالدين

713-884-3131

لسالمة

للمعلومات العامة ،اتصل بقسم شرطتك المحلية
(األرقام الواردة أدناه)
أو

اتصل بالشؤون العامة على

إتصال بالوكاالت التالية:

713-308-3200

 إدارة شرطة هيوستن
713-731-5335

أقسام شرطة هيوستن

 مكتب التحقيقات الفدرالية )(FBI
713-693-5000
 مركز األطفال المفقودين والمستغلين
1-800-843-5678

تأكد من الحفاظ على الكمبيوتر مطفئ
للحفاظ على أي دليل وال تنسخ أو تطبع أي
صورا أو نصوص ما لم يكن موجها
بالخصوص للقيام بذلك من قبل المكلفين
بتطبيق القانون.

لمزيد من المعلومات ،زور موقعنا
www.houstonpolice.org

مطار – بوش
مطار – هوبي
مركزي
كلير اليك
الجانب الشرقي
كينغ وود
الغرب األوسط
شمال
شمال شرقي
شمال غربي
وسط الجنوب
جنوب جيسنر
الجنوب الشرقي
الجنوب الغربي
العمليات الخاصة
الجانب الغربي

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0200
832-394-4700
713-731-5000
713-314-3900
832-394-0000
281-584-4700

اإلنترنت
لألطفال

الحفاظ على هيوستن

آمنة

اإلنترنت

اإلنترنت هي قيمة تعليمية وبيئة ترفيهية يستخدمها
األطفال ويعلمها مفترسي األطفال .مفترسي األطفال
يستغلون اإلنترنت لتعريض طفلك على مواضيع غير
الئقة .بإتباع نصائح السالمة أدناه ،فإنك من الممكن
أن تقلل من فرصة طفلك أن يصبح ضحية لمفترس
األطفال.

ما هي المخاطر








التعرض للمواد غير الئقة  -بعض المواد قد
تكون بغيضة ،جنسية فاضحة ،غير قانونية،
أو عنيفة.
التحرش البدني  -بعض األطفال ،في حين هم
علي اإلنترنت ،قد يخاطروا بسالمتهم من
خالل إعطاء المعلومات أو ترتيب لقاءات
شخصية .ومن المعروف أن مشتهي األطفال
يقضون بعض الوقت في غرف الدردشة،
يضعون رسائل على لوحات اإلعالنات
وإستخدام البريد االلكتروني لكسب ثقة الطفل
حيث قد يعدون للقاء وجها لوجه.
التحرش  -يتلقي بعض األطفال رسائل التي
هي مضايقة ،مهينة أو متحاربة من خالل
غرف الدردشة ،لوحات اإلعالنات ورسائل
البريد اإللكتروني.
المخاطر المالية  -أرقام بطاقات االئتمان
ألولياء األمور ومعلومات مالية شخصية
أخرى قد تعطى أحيانا مما قد يتسبب في
عواقب مالية سلبية.

طفلك قد يكون في خطر
إذا كان أو كانت:








يحول الشاشات أو يصبح دفاعي أو غير مستقر
عند دخولك الغرفة.
يجري المكالمات إلى أرقام غير معروفة أو يتلقى
مكالمات هاتفية غريبة من اناس أنت ال تعرفهم.
يستخدم اإلنترنت في ساعات غريبة من الليل.
يتلقى هدايا غير قابلة للتفسير ،ومالبس،
ومجوهرات ،أو نقود.
يصبح منعزل من العائلة أو األصدقاء.
يستخدم حساب على اإلنترنت ينتمي إلى شخص
آخر.
لديه مواد إباحية على الكمبيوتر.

إرشادات الوالدين






ضع الكمبيوتر في منطقة يمكن الوصول إليها من
قبل جميع أفراد األسرة.
إشترك في خدمة اإلنترنت التي توفر ميزات
الرقابة األبوية.
شراء برامج الحجب التي تستخدم كلمات السر
والرقابة األبوية.
قضاء بعض الوقت مع طفلك إلستكشاف
اإلنترنت.
أخبر طفلك أنه  /أنها يمكن أن يثق بكم دون
خوف من العقاب.







تحدث بصراحة مع طفلك عن شكوكك وحول
مخاطر اإلنترنت.
راجع جميع المحتويات على جهاز الكمبيوتر
الخاص بطفلك بما في ذلك البريد اإللكتروني،
وتاريخ ،الخ.
إستخدام خدمات إظهارهوية المتصل للمراقبة
من المتصل.
مراقبة منافذ طفلك إلى شبكة اإلنترنت بما في
ذلك البريد اإللكتروني ،وغرف الدردشة،
والرسائل الفورية ،الخ.

قواعد السالمة اإلنترنت
إرشد طفلك إلى:








إبالغك دائما وفورا إذا وجدوا شيئا مخيفا أو
منذر على شبكة اإلنترنت.
عدم إعطاء نهائيا اإلسم ،والعنوان ،ورقم
الهاتف ،وكلمة السر ،وإسم المدرسة ،وإسم
األم ،أو أي معلومات شخصية أخرى.
ال يلتقيان أبدا وجها لوجه مع شخص إجتمعوا
معه على اإلنترنت.
عدم الرد أبدا على الرسائل التي بها كلمات
بذيئة أو تبدو مخيفة أو غريبة.
عدم الدخول المنطقة التي تتطلب رسوم
الخدمات دون الطلب أوال.
عدم إرسال صورة إلى أي شخص من دون
إذنك.

