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محتوای نامناسب یا اهانت آمیز

این محتوایی است که:

• بی نهایت خشونت آمیز است؛	

• آشکارا سکسی است؛	

• تنفر از افراد یا گروههایی از جامعه را ترویج می کند؛	

• رفتار نا امن را تشویق می کند؛ و	

• فعالیت جنایی را تشویق می کند.	

کارهایی که می توانید بکنید
اگر مورد Cyberbullying یا ترالینگ قرار دارید، کسی شما را ‘sext’ می کند یا 

تماس ناخواسته دریافت می کنید، باید:

•  هر قدر هم که بخواهید، تالفی نکنید یا جواب ندهید. این کار ممکن است 	
وضعیت را بد تر کند؛

•  اگر در یک وب سایت شبکه اجتماعی هستید، کسی را که مزاحمت، 	
ترالینگ یا sexting می کند بالک کنید؛

•  تنظیمات حریم خصوصی تان را عوض کنید تا مطمئن شوید کسانی که 	
نمی شناسید نتوانند با شما تماس بگیرند؛

•   مراتب را به مراقب، معلم یا اداره کننده وب سایت تان گزارش بدهید. 	
اگر ایمنی شما مورد تهدید قرار بگیرد، می توانید به پلیس نیز گزارش کنید؛

• پیامهای کسانی را که نمی شناسید باز نکنید؛	

•  مدارک را جمع آوری کنید – پیامکهای تلفن همراه را نگه دارید و ایمیل ها 	
یا گفتگوهای شبکه های اجتماعی را چاپ کنید؛

•  با کسی که مورد اعتمادتان است صحبت کنید، مثل مراقب، معلم یا یک دوستتان. 	
همچنین می توانید به خط کمک بچه ها، شماره 1800 55 1800 تلفن بزنید.

برای برخورد با sexting شما می توانید:

•  قبل از گرفتن عکس یا گذاشتن عکس در اینترنت، دیگران را در نظر بگیرید 	
– بعضی چیزها هرگز بنا نبوده که با دیگران در میان گذاشته شود؛

•  قبل از اینکه چیزی را آنالین بگذارید فکر کنید – هر چیزی که آنالین 	
بگذارید می تواند برای همیشه آنالین بماند؛

• تنظیمات حریم خصوصی تان را تنظیم کنید؛	

•  عکسها یا تصویرهایی را که برچسب اسم شما را دارد اداره کنید – برچسب 	
را از آنهایی که در موردشان راحت نیستید بردارید و از کسی که عکس را 

آنالین گذاشته بخواهید آن را بردارد؛

• هر sexting را که دریافت می کنید حذف کنید؛	

•  هیچ یک از sexting  هایی را که دریافت می کنید برای کس دیگری نفرستید؛	

• با یک بزرگسال مورد اعتماد صحبت کنید.	

اگر وب سایتها یا مطالب دیگری را ببینید که اهانت آمیز، نامناسب یا غیر قانونی 
باشد می توانید:

•  از آن سایت »فرار کنید« - اگر از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده می کنید 	
control-alt-delete  را فشار دهید؛

•  آن محتوی را به اطالع اداره کننده وب سایت یا ارائه دهنده خدمات اینترنت 	
برسانید. اگر فکر می کنید که آن محتوا ممکن است غیر قانونی باشد، با 

سازمان ارتباطات و رسانه های استرالیا www.acma.gov.au تماس بگیرید؛ 

•  برای بالک کردن مطالب اهانت آمیز یا مطالب بزرگساالن  از فیلتر استفاده کنید؛	

• با کسی که مورد اعتمادتان است صحبت کنید؛	

•  اگر یک صفحه اخطار برای افراد زیر 18 ساله در آنجا هست، آن صفحه را ترک کنید.	

امنیت در اینترنت
استفاده از اینترنت می تواند لذتبخش باشد. در اینترنت می توانید در باره چیزهای 

مختلف پژوهش کنید و با خانواده و دوستان در تماس باشید. اما مهم است که در 
اینترنت از خودتان محافظت کنید.

این موافقتنامه حاوی اطالعاتی است در مورد زمینهها و تماسهایی که ممکن است 
هنگامی که آنالین هستید تجربه کنید. این موافقتنامه  پیشنهاداتی را در باره 

کارهایی که می توانید انجام دهید تا امن باقی بمانید و منابعی که میتوانید از آن 
اطالعات بیشتری بدست آورید  ارائه میکند.

بعضی از خطراتی که ممکن است با آن روبرو باشید عبارتند از:

Cyberbullying )مزاحمت آنالین( و ترالینگ

مزاحمت آنالین استفاده از فناوری بمنظور آزار عمدی و مکرر یک نفر است. این 
مزاحمت می تواند برای هر کسی، هر لحظه و در هر کجا پیش بیاید.

این می تواند شامل این موارد باشد:

• فرستادن پیامک یا ایمیل توهین آمیز به یک نفر یا در باره یک نفر؛	

•  گذاشتن پیامها یا تصویرهای ناخوشایند در بالگها، شبکه های اجتماعی یا وب 	
سایت ها؛

• تقلید کردن از دیگران آنالین؛	

• مستثنی کردن دیگران آنالین؛	

• برچسب زدن نامناسب به تصویرها؛ و	

• گفتگوهای نامناسب.	

ترالینگ موردی است که یک کاربر عمداً سعی می کند با گذاشتن مطالب آزار 
دهنده و اهانت آور در سایت های عمومی شما را ناراحت کند.

Sexting )سکستینگ( و تماس ناخواسته

سکستینک عبارت است از فرستادن یا آنالین گذاشتن عکسها، تصویرها، پیامها 
یا ویدیوهای تحریک کننده یا سکسی با تلفن همراه یا در اینترنت. وقتی شما 

عکس یا پیامی را می فرستید یا در اینترنت می گذارید، از کنترل شما خارج می شود. 
برداشتن عکسهایی که آنالین گذاشته شده اند کار بسیار مشکلی است.

سکستینگ می تواند عواقب شدیدی داشته باشد، به ویژه اگر کمتر از 18 سال 
دارید. اگر عکس برهنه یا سکسی از خودتان یا کسان دیگری که زیر 18 ساله 
هستند بگیرید یا در اختیار دیگران بگذارید، ممکن است قانون شکنی باشد.

تماس ناخواسته هر نوع ارتباط آنالین است که برای شما ناخوشایند یا مواجهه 
کننده باشد. چنین تماسی ممکن است از طرف دوستانتان باشد یا کسانی که 

نمی شناسید. تماس ناخواسته می تواند شامل این موارد باشد:

• کسی که او را نمی شناسید از شما سواالت نامناسب یا شخصی بپرسد؛	

• محتوای اهانت آمیز، مواجهه کننده یا زشت برایتان فرستاده شود؛	

•  از شما خواسته شود که عکسهای خصوصی بفرستید یا در اینترنت کارهایی 	
بکنید که شما را ناراحت کند؛ و

•  از شما خواسته شود که با کسی که آنالین با او آشنا شده اید در زندگی 	
واقعی مالقات کنید.
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اطالعات بیشتری را به دست آورید

• 	www.thinkuknow.org.au  ThinkUKnow

• 	www.cybersmart.gov.au  Cybersmart

• 	www.kidshelp.com.au     Kids Helpline  
)خط کمک بچه ها(

• 	www.staysmartonline.gov.au   زیرک بودن در اینترنت 

با کسی که مورد اعتمادتان است صحبت کنید

اگر در مورد چیزی که آنالین می بینید احساس ناراحتی می کنید، یا اگر در معرض 
Cyberbullying، ترالینگ یا sexting قرار دارید با این مراجع صحبت کنید:

• مراقب یا مدیر پرونده تان؛	

• یک معلم یا مشاور در مدرسه؛	

• 	 www.kidshelp.com.au خط کمک بچه ها – از وب سایت خط کمک بچه ها 
دیدن کنید یا به شماره 1800 55 1800  تلفن بزنید.

بخاطر داشته باشید، در اینترنت باید با دیگران طوری رفتار کنید که می خواهید با 
شما رفتار شود.
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در مدتی که در مسکن تعیین وضعیت اقامت هستید، دسترسی معقول به اینترنت 
و خدمات کامپیوتر برایتان فراهم خواهد بود.

مسئولیت های شما
وقتی از اینترنت و خدمات کامپیوتر در خانوار UAM استفاده می کنید، شما باید:

•  قبل از امضا کردن این موافقتنامه، صفحه 1 این فرم 1449 را خوانده و با آن 	
آشنا شوید؛

• در استفاده از کامپیوتر و اینترنت با سایر ساکنین خانه شریک شوید؛	

•  وقتی از کامپیوتر استفاده می کنید، به حریم خصوصی سایر ساکنین خانه 	
احترام بگذارید؛

• از وسایل به گونه ای امن و ایمن استفاده کنید؛	

•  مسئولیت هر اطالعات شخصی را که در اینترنت فاش می کنید به عهده 	
بگیرید و آگاه باشید که بطور کلی نباید اطالعات شخصی را در اینترنت 

فاش کنید )اطالعات شخصی از جمله عبارت است از اطالعات مربوط به 
محل زندگی شما، سن و تاریخ تولدتان، جزئیات تماس، عکس و ویدیو، 
و همچنین شامل اطالعات مربوط به خانواده تان و هر کسی که شما 

می شناسید نیز می شود. بخاطر داشته باشید که هر چیزی که در اینترنت 
می گذارید می تواند به سرعت پخش شده و بر داشتن آن ممکن است خیلی 

سخت باشد(؛

•  اگر از یک پلت فرم رسانه اجتماعی استفاده می کنید، مطمئن شوید که 	
پروفایل خود را خصوصی کنید؛ و 

• 	 sexting، اگر به وب سایت های نامناسب یا اهانت آمیز بر می خورید، یا به 
cyberbullying یا ترالینگ برخورد می کنید، به مراقبتان اطالع بدهید.

کارهایی که نمی توانید بکنید
شما نمی توانید:

•  کارهای اهانت آمیز، غیر قانونی یا جنایی را که می تواند باعث آسیب یا 	
اهانت به دیگران شود انجام دهید؛

•  در اینترنت فعالیتی بکنید که بشود آن را کار به حساب آورد یا ممر درآمدی 	
باشد؛

•  از وب سایت های نامناسب دیدن کنید، مثل:	

محتوای مخصوص بزرگساالن یا جا افتاده، برهنگی یا پورنوگرافی –

دانلود نرم افزار –

میزبانی وب –

وب سایت های خشونت، تنفر یا مربوط به نژاد –

قمار بازی –

اسلحه –

سایتهای غیر قانونی –

 سایت های خرید و فروش مواد غیر قانونی، از جمله مواد مخدر غیر  –
قانونی

خدمات مالی )مگر برای راهنمایی در مورد بودجه بندی( –

هر سایت نامناسب دیگری که شناسایی می شود –

•  تعویض، مبادله یا اهدای هر نوع وسیله انبارش که حاوی موادی باشد که 	
این موافقتنامه را نقض می کند به یک نفر دیگر؛

• سعی در خاموش کردن، تعمیر یا تغییر دادن هر سخت افزار یا نرم افزار؛	

•  نقض حق چاپ محفوظ با دانلود کردن موادی )مثالً فایلهای موزیک( که 	
مشمول حق چاپ است؛ و

•  انجام اعمال نامناسب مثل cyberbullying، sexting یا ترالینگ، دیدن از 	
وب سایتهای نامناسب یا اهانت آمیز، یا ایجاد یا پخش محتوای نامناسب یا 

اهانت آمیز در اینترنت.

کارهایی که می توانید بکنید
شما می توانید:

•  به فایلهای صوتی گوش کنید، ویدیو و صفحات اینترنتی را تماشا کنید 	
)مشروط بر اینکه از آنهایی نباشد که در باال بعنوان سایتهایی که نمی توانید 

از آن دیدن کنید فهرست شده است(؛

•  فایلها را دانلود کرده و در یک دستگاه انبارش USB ذخیره کنید، بغیر از 	
نرم افزار، فایلهای برنامه )از جمله فایلهای موزیک( یا فایلهای دیگری که 

مشمول حق چاپ است؛

• فایلها را به ایمیل هایی که فرستاده می شود وصل کنید؛ و	

•  با اجازه مراقبتان از دوربین اینترنتی یا وسایل دیگر ضبط تصویر یا صدا با 	
کسانی که در زندگی واقعی آنها را می شناسید استفاده کنید.

نقض این موافقتنامه
در صورتی که این موافقتنامه را نقض کنید، ممکن است از  استفاده از کامپیوتر و 
اینترنت برای مدتی محروم شوید. اگر به سایتهای غیر قانونی رفته باشید، این امر 

ممکن است به پلیس گزارش داده شود. 
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Interpreter’s full name (block letters)

3Was an interpreter used?
آیا از مترجم استفاده شد؟

نه

شرح دهیدبله

No

YesGive details

نام کامل مترجم )حروف جدا(

)letters

TIS شماره
TIS number

 Signature of
interpreter

- امضای 
مترجم

نام خانوادگی

نام

تاریخ تولد
Date of birth

Family name

Given names

I have read and understand this Agreement 1449 Internet Access 
Agreement for Unaccompanied Minors (UAM) residing in UAM 

households, and agree not to breach any part of this Agreement.

Individual’s full name

Acknowledgement

1

2

 Signature of
individual

-

DateDate

Date

Date

Persons ID

 ImmiCard number 
(if applicable)

نام کامل فرد

DAY MONTH YEAR
روز ماه سال

DAY MONTH YEAR
روز ماه سال
DAY MONTH YEAR
روز ماه سال

DAY MONTH YEAR
روز ماه سال

DAY MONTH YEAR
روز ماه سال

مدرک شناسایی 
شخص

 ImmiCard شماره 
)در صورت ارتباط(

تصدیق

من این موافقتنانه 1449 موافقتنامه دسترسی به اینترنت برای افراد نابالغ 
بدون سرپرست )UAM( که در خانه های UAM سکونت دارند را خوانده و 

فهمیده ام و موافقت می کنم که هیچ بخش این موافقتنامه را نقض نکنم.

امضای فرد

تاریختاریخ

تاریخ

تاریخ

 Signature of
 witnessing

carer

-
امضای 

مراقب شاهد

Full name (block letters)
نام کامل )حروف جدا(


