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طلب صداقة جديد



حسًنا ، إنهم عىل وشك إرسال 

رابط الدعوة. إذا كنا ضمن 

أول 100 شخص ينقرون عىل 

الرابط ، فنحن يف املنافسة 

أم ... ملاذا يُقال 
إن باراك أوباما 

يتصل بك؟

رمبا يكون مجرد 
حساب بريد عشوايئ. 

فقط ارفض املكاملة. 
نحن بحاجة إىل الرتكيز 
عىل النقر فوق الرابط 

أوه نعم ، سأضغط عىل 

الرابط لحظة ظهوره.



صحيح ، صحيح 
، حق الرتكيز! 
انقر عىل هذا 

الرابط 

قيل أن عارضة األزياء 
أرسلت يل طلب 

صداقة. هل يجب أن 
أنقر لقبول؟

مرة أخرى ، من 
الواضح أنه حساب 

 .Hyperlink ، مزيف
ال تنقر عليها 

نعم ، سعر 
عىل املحك



ليست كذلك. يتم إنشاء 
هذه الحسابات املزيفة 
بسامت لجذب هدف 

معني. ال تقعوا يف غرامها

حسًنا ، حسًنا ، لن 
أفعل ذلك. ولكن 

ماذا لو كان شخًصا 
أعرفه؟  

حسًنا ، اآلن أحد األصدقاء 
يف املنطقة يرسل يل رسالة. 

يجب أن يكون شخًصا 
أعرف

رقم! إنه مجرد حساب 
مزيف آخر. عندما تنقر 
إللقاء نظرة عىل ملفهم 
الشخيص ، فمن الواضح 

أنه مزيف 



كام ترى ، امللف الشخيص 
ال يحتوي عىل صورة ، وال 
معلومات ، عىل اإلطالق.”

امللفات الشخصية التي 
تدعي أنك شخص آخر من 
أجل إعدادك للقيام بيشء م

يا إلهي

هذه أنواع مختلفة من امللفات 
الشخصية املزيفة أيًضا ، تشبه إىل 
حد كبري ملفات تعريف املشاهري 

املزيفة



يا إلهي ، مل أكن أعلم أبًدا 
أنه ميكنهم فعل ذلك. آخر 

يشء أريده هو أن يتم 
خداعي عرب اإلنرتن

“لقد فقدناها ، 

أليس كذلك؟”

ال تقلق ، فلنعد 

اآلن إىل املنافسة

لقد فعلنا 

بالتأكيد ...



نصائح لآلباء

نشاط ممتع لصغار املتعلمني

بصفتك أحد الوالدين ، فأنت تريد التأكد من أن طفلك آمن. من املهم أن تتذكر أن 
اإلنرتنت مكان ميلء بالفرص. ومع ذلك ، ميكن أن يكون خطريًا أيًضا. يعد الجلوس مع 

طفلك والتحدث معه حول كيفية األمان عىل اإلنرتنت أمرًا حيويًا لرفاهيته وتطوره. 
كطفل ، قد يكون التحدث إىل األصدقاء عرب اإلنرتنت أمرًا ممتًعا ومثريًا. ومع ذلك ، من 

املهم أن يعرف طفلك ما هو خطر الغرباء عرب اإلنرتنت وكيفية تجنبه. عند التحدث إىل 
طفلك عن خطر الغرباء عرب اإلنرتنت ، ميكنك أن تنصحه مبا ييل: 

ميكن أن يكون التحدث إىل أصدقائك عرب اإلنرتنت ممتًعا. يف الوقت الحارض ، ميكنك 
مشاركة الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو وحتى التسجيالت الصوتية! من املهم 
عندما تتواصل عرب اإلنرتنت ، أن تكون أيًضا مواطًنا رقميًا ذكيًا وجيًدا. مع والدك ، فكر 

واكتب خمس قواعد حول البقاء آمًنا عند استخدام اإلنرتنت

التزم باملواقع اآلمن

ال تشارك كلامت املرور
 

تحدث إىل شخص بالغ موثوق به إذا اتصل به شخص ال يعرفه عرب اإلنرتنت.
 

كن انتقائيًا بشأن األصدقاء عرب اإلنرتنت ، وتحدث فقط مع األشخاص عرب اإلنرتنت الذين 
يعرفونهم يف الحياة الواقعية.

 
أخرب شخًصا ما إذا رأى سلوكًا غريبًا أو غري الئق عرب اإلنرتنت.

 
تحدث إىل شخص بالغ موثوق به إذا طلب منه شخص ال يعرفه مقابلتهم يف الحياة 

الواقعية
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