Portuguese

Cyberbullying: Uma guia para pais

Que é
um Cyberbullying? Como posso eu impedir que aconteça com a
minha criança? Como posso eu direcionar-me uma vez que é
acontecido?
Cyberbullying é repetida, ameaça com base no eletrônico através dos
computadores ou telefones celulares. Pessoas podem ser intimidadas através
das paginas da Web na qual são abusivas ou pejorativo, ou mesmo através
de mensagens instantâneas ou e-mails ameaçadoras.
Cyberbullying não é a mesma coisa que um predador que esteja procurando uma vítima que esteja on -line, mas são
ambas as ameaças de que os pais devem tomar seriamente. Cyberbullying é, entretanto, muito mais comum.
Estudos mostram que mais da metade dos adolescentes disseram ou passaram "danosas" afirmações on -line,
muitos também emitiram ameaças eletronicamente, mas totalmente 60% dessas crianças não relataram isso a um
adulto. Os pais devem nunca supor que porque suas crianças não são típicos b rigões, que é impossível para elas
tornarem envolvidos em cyberbullying, como uma vítima ou como um brigão. Cyberbullying é fácil de “tentar uma
ve z” ou de se envolver como “gracejo.”
Tipos de Cyberbullying
Dois tipos comuns são Webpages e mensagens ins tantâneas abusivas ou mensagem de texto. O IMs é
especialmente comum nas escolas que permitem o uso de celulares. Sites sociais tal como MySpace.Com, quando
suas políticas proíbem exposições abusivas, mas frequentemente em fato acontece.

A prevenção vale a pena: Como evitar Cyberbullying antes que sua criança se envolva:
1. Discuta os sites sociais – Sua criança tem um site? Você pode encontra-lo se
necessário. Se sua criança menor, remove o site. Fale com sua criança sobre como
algo DIVERTIMENTO pode também ser perigoso. Monitore o site dela regularmente se
necessário.
2. Reveja os fatos sobre estes sites com sua criança
É fácil falsificar a idade ou a foto
Fazer isto é proibido e/ou ilegais: abuso, pornografia, fraudulento. denuncie
imediatamente.
Sua página não é confidencial. Qualquer coisa publicada é totalmente público e o que
quer que você escreva Você é Responsável.
Pode haver conseqüências para o que você publica: disciplina na escola, problemas em
conseguir trabalho, faculdades, etc.
INTERNET É UM REGISTRO ESCRITO, é exatamente o mesmo que publicar um
artigo em um jornal. Suas palavras podem ser passadas adiante, re-publicadas,
blogged, anunciado em qualquer lugar, milhão de vezes.
3. Reveja suas regras do celular com sua criança.
Saiba e reforce as regras do uso do celular na escola de sua criança. Reforce suas
próprias regras.
Eduque sua criança sobre o abuso do celular antes que aconteça. Bullying e trapaças
acontecem através de celulares, e isto não é certo..
Revise como reagir às mensagens abusivas ou assustadoras e as denuncie, mas NÃO
AS RESPONDE.
Com sua criança, considere antes que aconteça, quais serão as conseqüências se as
regras forem quebradas.
Considere um “criança Amigável” teclas programadas do telefone que não permite a
mensagem ou os que tem botões programados somente. Diversos modelos estão
disponíveis.
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4. Discuta valores e princípios gerais com sua criança a respeito de todas
comunicações eletrônicas.
Comunicações eletrônicas Contam. Não tente alegar mais tarde que você estava
“somente brincando” ou, que você não teve intenção de dizer aquilo. Se você não
puder dizer alto na cara de alguém, então você não pode passar mensagem ou mesmo
e-mail para alguém.
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