تًصیٍ امىیتی بٍ يالدیه در خصًص استفادٌ کًدکان اس تلفهَای َمزاٌ
اهزٍسُ استفبدُ اس تلفي ّوزاُ در ثیي کَدکبى در حبل افشایص هیثبضذ .آهَسش هٌبست ٍالذیي ثِ فزسًذاى خَد در خػَظ
استفبدُ ایوي اس تلفي ّوزاُ ٍ کٌتزل کزدى فؼبلیتّبی کَدکبى هیتَاًذ تب حذی ثب تْذیذات اهٌیتی هقبثلِ کٌذّ .ز سهبى کِ
فزسًذاًتبى ثزای استفبدُ اس تلفي َّضوٌذ آهبدُ ثَدًذ ،ثِ آىّب در خػَظ ایوٌی ٍ هسئَلیتپذیزی آهَسشّبی السم را
ثذّیذ.
در ایي هقبلِ ثِ هَارد سیز پزداختِ هیضَد:





تلفيّب ،قبثلیتّب ٍ گشیٌِّب
ثِ اضتزاکگذاری ٍ ضجکِ سیبر
ثزًبهِّبی کبرثزدی تلفي ّوزاُ
پیبمرسبًی

تلفهَا ،قابلیتَا ي گشیىٍَا

-

درثبرُ گشیٌِّب ٍ قبثلیتّبی هٌبست تػوینگیزی کٌیذ
تلفي ّوزاُ ٍ ضزکتّبی تلفي سیبر ( ) wireless companyهؼوَالً اهکبًبتی را در خػَظ تٌظیوبت حزین خػَغی
ٍ کٌتزلّبی ایوٌی کَدک ارائِ هیدٌّذ .اکثز ضزکتّب ثِ ٍالذیي اهکبى خبهَش کزدى قبثلیتّبیی هبًٌذ دستزسی ٍة،
ارسبل پیبم کَتبُ یب داًلَد کزدى را هیدٌّذ.
ثزخی تلفيّبی ّوزاُ سلَلی ،خبظ کَدکبى سبختِضذُاًذ .ایي تلفيّب ثزای استفبدُ سبدُ طزاحیضذُ ٍ دارای قبثلیتّبیی
هبًٌذ دستزسی هحذٍد ثِ ایٌتزًت ،هذیزیت دقیقِ ( ،)minute managementحفظ حزین خػَغی ضوبرُّب ٍ
دکوِّبی توبس اضطزاری ّستٌذ.

-

تلفيّبی هحبفظتضذُ ثب کلوِ ػجَر
کلوِ ػجَر ،کذ ػذدی یب اثزاًگطت هی تَاًذ هٌجز ثِ ػذم دستزسی هشاحوبى ثِ تلفي ضَد .ایي کبر ًِتٌْب هیتَاًذ اس «توبس
تػبدفی ( »)pocket dialingجلَگیزی کٌذ ثلکِ هیتَاًذ ثِ حفظ اطالػبت ٍ ػکسّب در ثزاثز دستزسی افزاد غیزهجبس
کوک کٌذ.
بٍ اشتزاکگذاری ي شبکٍ سیار
ثِ اضتزاکگذاری ٍ اجتوبػی ثَدى هیتَاًذ فزغتّب ٍ چبلصّبیی را ایجبد کٌذ .ایي اثشارّب هیتَاًذ ثبػث ایجبد خالقیت ٍ
سزگزهی کَدک ضَد اهب اس طزفی دیگز هیتَاًذ هٌجز ثِ ثزٍس هطکالتی در خػَظ اػتجبر ٍ ایوٌی اضخبظ گزدد.

تًصیٍ امىیتی بٍ يالدیه در خصًص استفادٌ کًدکان اس تلفهَای َمزاٌ
-

ٌّگبم ثِ اضتزاکگذاری تػبٍیز ٍ ٍیذئَّب هزاقت ثبضیذ
ثیطتز تلفي ّبی ّوزاُ قبثلیت ػکس گزفتي ٍ تػَیزثزداری رادارًذ ٍ ثِ اضتزاکگذاری ٍ گزفتي تػبٍیز را در ّزلحظِ
آسبى هی کٌٌذ .فزسًذاًتبى را تطَیق کٌیذ کِ در خػَظ حفظ حزین خػَغی خَد ٍ دیگزاى قجل اس ثِ اضتزاکگذاری
تػبٍیز ٍ فیلنّب اس طزیق تلفي ّوزاُ فکز کٌٌذ .قجل اس ارسبل تػبٍیز یب فیلن ّب ،اس کسی کِ در تػَیز یب فیلن است اجبسُ
ثگیزًذ .ایٌکِ اس اثتذا ثِاًذاسُ کبفی َّضوٌذ ثبضین کِ چِ تػَیز یب فیلوی ثِ اضتزاک گذاضتِ ضَد ًسجت ثِ ایٌکِ ثؼذاً
ثخَاّین خسبرت را کٌتزل کٌین سبدُتز است.
بزوامٍَای کاربزدی تلفه َمزاٌ

o
o
o
o

o
o
o
o

-

درثبرُ ثزًبهِّبی کبرثزدی چِ ثبیذ ثذاًین؟
ثزًبهِّبی کبرثزدی هوکي است:
اطالػبت ضخػی را جوغآٍری ٍ ثِ اضتزاک ثگذارًذ
رایگبى ثبضٌذ اهب فزسًذاى ضوبرا تزغیت ثِ پزداخت پَل کٌٌذ
ضبهل تجلیغبت ثبضٌذ
ثِ رسبًِّبی اجتوبػی ( )social medidaهتػل ثبضٌذ.
اهب ثزًبهِ ّبی کبرثزدی هوکي است ثِ ضوب درثبرُ کبرّبیی کِ اًجبم هیدٌّذ چیشی ًگَیٌذ.

چِکبر هیتَاى اًجبم داد؟
کبرّبیی ٍجَد دارًذ کِ ضوب ٍ فزسًذتبى هیتَاًیذ قجل اس داًلَد ثزًبهِ ثزای یبدگیزی درثبرُ ثزًبهِّبی کبرثزدی اًجبم دّیذ:
تػبٍیز اًتطبریبفتِ اس ایي ثزًبهِ را ثزرسی کٌیذ.
تَضیحبت هزثَطِ ،ردُثٌذی هحتَایی ٍ ًظزات کبرثزاى را ثخَاًیذ.
درثبرُ تَسؼِدٌّذُ ثزًبهِ تحقیق کٌیذ.
ثزرسی کٌیذ کِ ثزًبهِ کبرثزدی چِ اطالػبتی را جوغآٍری هیکٌذ.

آیب هیتَاًین چگًَگی استفبدُ اس ثزًبهِّبی کبرثزدی تَسط کَدکبى را هحذٍد کٌین؟

قجل اس ایٌکِ تلفي یب تجلت خَد را ثِ فزسًذتبى ثذّیذ ،ثِ تٌظیوبت آى ًگبُ کٌیذ .هوکي است قبدر ثِ اًجبم کبرّبی سیز
ثبضیذ:
هحتَا را ثِ آًچِ کِ هٌبست سي کَدک ضوب است هحذٍد کٌیذ.
o
کلوِ ػجَری را تٌظین کٌیذ کِ ثزًبهِّبی کبرثزدی ثذٍى آى ًتَاًذ داًلَد ضًَذ ٍ کَدکبى ًتَاًٌذ ثذٍى آى چیشی
o
ثخزًذ.
خذهبت دادُ ٍ ٍای فبی را خبهَشکٌیذ تب ثِ ایٌتزًت هتػل ًطَیذّ .وچٌیي هیتَاًیذ تلفي را در حبلت پزٍاس قزار دّیذ.
o

تًصیٍ امىیتی بٍ يالدیه در خصًص استفادٌ کًدکان اس تلفهَای َمزاٌ
ثْتزیي راُ ثزای هزاقجت در قجبل ثزًبهِ ّبی کبرثزدی کَدکبى تست ٍ ثزرسی تَسط ٍالذیي است .ثب فزسًذاى خَد درثبرُ
قَاًیي خزیذ ٍ استفبدُ اس ثزًبهِّبی کبرثزدی غحجت کٌیذ.
پیامرساوی

o
o
o
o

-

اس حزین خػَغی هحبفظت کٌیذ
ثِ کَدکبى خَد یبدآٍری کٌیذ کِ:
هتيّبیی کِ اس افزاد ًبضٌبس دریبفت هیکٌیذ ًبدیذُ ثگیزًذ
یبد ثگیزًذ کِ چگًَِ ضوبرُّبیی را در تلفي ّوزاُ خَد هسذٍد کٌٌذ
اس ارسبل ضوبرُ تلفي خَد ثِغَرت آًالیي اجتٌبة کٌٌذ
ّزگش اطالػبت ضخػی یب هبلی خَد را در پبسخ ثِ پیبهکی ارائِ ًذٌّذ

پیبهک ّزسًبهِای را تطخیع دٌّذ

ثِ فزسًذاى خَد در تطخیع پیبهک ّزسًبهِای کوک کٌیذ ٍ ًتبیج ایي ًَع پیبهکّب را تَضیح دّیذ .ایي پیبهکّب:
اغلت ٍػذُ ّذایبی رایگبى را هیدٌّذ یب اس ضوب خَاستِ هیضَد کِ اطالػبت کبرثزی خَد را تأییذ کٌیذ تب اس ایي طزیق
o
ضوب اطالػبت ضخػیتبى را آضکبر کٌیذ.
هیتَاًٌذ هٌجز ثِ ضبرص ّشیٌِّبی ًبخَاستِ در غَرتحسبة تلفي ّوزاُ ضوب ضًَذ
o
هیتَاًٌذ کبرایی تلفي ّوزاُ ضوبرا پبییي ثیبٍرًذ.
o

-

چِکبر هیتَاى اًجبم داد؟

غَرتحسبة تلفي ّوزاُ خَد را ثزرسی کٌیذ ٍ ثجیٌیذ آیب ّشیٌِّبی غیزهجبسی در غَرتحسبة خَد هطبّذُ هیکٌیذ؟ ثِ
فزسًذاى خَد ثگَییذ:
پیبمّبیی را کِ اطالػبت ضخػی را درخَاست هیکٌذ حذف کٌیذ؛ حتی اگز ٍػذُ ّذیِ رایگبى را هیدّذ .ضزکتّبی
o
قبًًَی اطالػبتی هبًٌذ ضوبرُحسبةّب یب کلوبت ػجَر را اس طزیق ایویل یب هتي درخَاست ًویکٌٌذ.
ثِ لیٌکّبیی کِ در پیبهک هیآیذ پبسخ ًذّیذ ٍ رٍی آىّب ًیش کلیک ًکٌیذ .لیٌکّب هیتَاًٌذ ثذافشاری را ًػت کٌٌذ
o
ٍ ضوبرا ثِ سوت سبیتّبی کالُثزداری ثجزًذ کِ اطالػبت ضوبرا ثِ سزقت ثجزًذ.
مزجع:
https://www.onguardonline.gov/

