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حسًنا ، رائع!

ماذا او ما!!



أنت رهيب ، لست جيًدا يف 

اللعبة. لقد حالفك الحظ للتو 

؛ أنت ال تستحق أي يشء!
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حسًنا ، هذا يكفي. قل يل 

ملاذا أنت غاضب جدا!



...my apologies. I guess since 
I was also cyber-bullied by 

other people, I now think this 
sort of behaviour is acceptable 

in the online community

اعتذاري. أعتقد أنه بسبب تعريض 
للتسلط عرب اإلنرتنت من قبل 

أشخاص آخرين ، أعتقد اآلن أن هذا 
النوع من السلوك مقبول يف املجتمع 

عرب اإلنرتنت ... 

أعرف أن الكلامت التي قلتها يف 

غضبي ليس لها تأثري عيل ، لكني 

أعتقد أنها ميكن أن تؤذي شخًصا آخر.



ماذا حدث 
للتو…؟

لقد كان 
جميال جدا.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه 

يتعرض للتنمر عرب اإلنرتنت ، فتذكر 

بعض هذه النصائح: احفظ الدليل 

وأبلغ عنه ، وال تنتقم وتأكد من 

طلب املساعدة.



نصائح للمتعلمني الصغار

نشاط ممتع لصغار املتعلمني

 يستخدم التسلط عرب اإلنرتنت التكنولوجيا للتنمر عىل شخص آخر أو مضايقته. ميكن أن يشمل ذلك 

إرسال رسائل لئيمة ، وإحراج اآلخرين عرب اإلنرتنت ، ونرش الشائعات عرب اإلنرتنت ، واستبعاد اآلخرين 

عرب اإلنرتنت ، وأكرث من ذلك بكثري! إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يتعرض للتنمر عرب اإلنرتنت ، 

فمن املهم أن تعرف ما يجب فعله. فيام ييل بعض النصائح املفيدة لوقف التنمر اإللكرتوين:

صديق اإلنرتنت أم التنمر اإللكرتوين؟

اقرأ كل بيان أدناه. إذا كان يصف ترصفًا ألحد األصدقاء عرب اإلنرتنت ، فقم بتلوين الوجه السعيد ، 

وإذا كان يصف ترصفًا ألحد املتنمرين عرب اإلنرتنت ، فقم بتلوين الوجه الحزين.

يستخدم كلامت مهذبة أو ودية عند 

التواصل عرب اإلنرتنت.

يهتم مبا يشعر به اآلخرون.

يستثني األشخاص اآلخرين.

يضحك عندما يخطئ الناس.

• ال تشارك يف التسلط عرب اإلنرتنت

• تحدث إىل شخص بالغ موثوق به حول هذا املوضوع

• اإلبالغ عن التسلط عرب اإلنرتنت

• تحدث فقط إىل األشخاص الذين تعرفهم عرب اإلنرتنت

• فكر قبل أن تنرش




