Safety Tips sa Internet para sa mga
Magulang
Mayroong ilang mga hakbang na magagawa
ang mga magulang upang protektahan ang kanilang mga anak
na gumagamit ng Internet. Ang ilan ay nakalista sa ibabâ:
Pangkalahatang patakaran para tiyakin ang Internet safety.
Turuan ang inyong sarili tungkol sa Internet.
Mahalaga ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa Internet, dahil
kahit na wala kayong computer sa bahay, maaari itong i-access ng
inyong anak sa eskwelahan, sa bahay ng isang kaibigan, o kaya sa
inyong pampublikong aklatan.
Gumawa ng pampamilyang kasunduan para sa paggamit ng Internet,
kabilang ang mga oras ng paggamit, at aling mga site ang maaari at
hindi maaaring i-access.
Ilagay ang inyong computer sa gitna at bukas na lugar, tulad ng sala,
nang sa gayon ay mababantayan ang paggamit ng Internet.

Pagpatnubay sa inyong anak online
Tingnan ang mga site na binibisita ng inyong anak.
Maghanap ng software o mga online service na nagfi-filter out sa
hindi kalugod-lugod na materyales. Tanungin sa inyong Internet
service provider (ISP) kung sila’y may anumang blocking features.
Pag-isipang mag-instala ng search engine para sa mga bata, tulad ng
Yahooligans..
Gumawa ng isang natatanging folder ng “bookmarks,” o kaya
“favorites,” para sa inyong anak sa browser ng inyong computer.

Pagpapanatili sa pagka-pribado ng inyong pamilya
Kung kayo ay mayroong web site, iwasan ang paglalagay dito ng
mga larawan ng inyong anak.
Turuan ang inyong mga anak na huwag kailanman magbigay ng
mapagkikilanlan na impormasyon tungkol sa sinumang kapamilya.
Kabilang sa mga ito ang: mga pangalan, mga address, mga telepono,
mga e-mail address, mga password o kaya mga numero ng credit card.
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Hikayatin sila na sabihin sa inyo kung may sinumang humihingi ng
personal na impormasyon.
Turuan ang inyong mga anak na ang pakikipag-usap sa Internet sa
isang hindi kilála ay walang pinagkaiba sa pakikipag-usap sa kalye sa
isang taong hindi kilála.

Ang pagbawas sa mga posibleng panganib
Kausapin ang inyong mga anak tungkol sa mga maaaring panganib
online tulad ng pagbigay ng personal na impormasyon sa mga taong
hindi kilála. Ang mga nakikilala sa chat room ay mga hindi kilálang
tao at hindi dapat kailanman magsaayos ang inyong anak na
makipagkita sa kanila nang personal maliban kung nagbigay kayo ng
permiso at/o kung kilála ninyo ang mga ito.
Mas mabuti pa ang ilayô sila sa mga chat room kung ang inyong mga
anak ay bata pa. Ang mga mas matandang bata ay dapat lamang
lumahok sa mga chat room na inyong inaprubahan.
Kung ang inyong mga anak ay nagsimulang makatanggap ng mga
tawag sa telepono mula sa mga taong hindi kilála, o kaya tumatawag
sa mga tao na hindi ninyo kilala, kaagad na aksiyunan ito.
Sabihin sa inyong anak na kung may isang taong nanliligalig sa kanila
online, nagsasabi ng anumang bagay na masagwa, o ginagawa silang
hindi komportable sa anumang paraan, dapat nila itong sabihin sa
inyo, sa kanilang guro, o kaya sa isang pinagkakatiwaalang
nakatatandang tao.
Makipag-alam kaagad sa pulis kung nakatanggap ang inyong anak ng
child pornography, hiningan ng sekswal na pabor o kaya nakatanggap
ng sekswal na images mula sa isang nakatatandang tao.

Para sa karagdagang impormasyon:
Cyber Safety - Whats That?
http://learnnowbc.com/Parent_Information_Centre/WhatsThat.aspx
Dealing with Internet Abuses and Hazards http://www.cln.org/spam.html#Risks
Internet Awareness for Parents
http://www.media-awareness.ca/english/parents/internet/index.cfm
Mga Aklatan at Internet Toolkit para sa mga Magulang at mga Bata
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=litoolkit&Template=/ContentManagement
/ContentDisplay.cfm&ContentID=50662
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