Ky poster është krijuar në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit me Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU), pjesë e
programimit global të ITU-së për mbrojtjen e fëmijëve në internet

Tregoni kujdes me shpërndarjen e të dhënave
personale online!
MËSOJUNI FËMIJËVE RËNDËSINË E FJALËKALIMEVE TË
FORTA
Udhëzoni fëmijët të sigurojnë llogaritë e tyre me
fjalëkalime të forta që mbartin kombinime numrash,
karaktere speciale dhe shkronja të vogla/të mëdha
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EDUKOJINI PËR ZBATIMIN E NJË RUTINE TË SIGURT
NË INTERNET
Fëmijët duhet të dinë se një i huaj në internet paraqet
një rrezik! Ata duhet të shmangin bisedën me
persona të huaj në çdo platformë online
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KUFIZONI PËRDORIMIN E INTERNETIT PËR FËMIJËT
Koha e zgjatur para ekranit mund të sjellë rreziqe të
ndryshme në internet. Kufizoni përdorimin e pajisjes
së fëmijës tuaj me programe të kontrollit prindëror

BËHUNI PJESË E MARRËDHËNIES SË FËMIJËS ME
BOTËN ONLINE
Mënyra më e zgjuar për të garantuar sigurinë e
fëmijës tuaj në internet është duke qenë pjesë e
aktiviteteve të tij në internet

NDËRGJEGJËSOJINI FËMIJËT PËR KËRCËNIMET E
MUNDSHME QË MUND TË HASIN NË INTERNET
Ndërgjegjësimi i fëmijëve për rreziqet e ndryshme në
internet mund të jetë këshilla më e mençur e sigurisë
në internet për fëmijët në botën e sotme
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TRAJNOJINI FËMIJËT PËR TË KLIKUAR ME KUJDES!
Edukoni fëmijët që të mos klikojnë në linqe të
panjohura. Mësojini të qëndrojnë larg çdo platforme
që automatikisht të drejton në faqe të tjera

MOS HARRONI SE ASPEKTET POZITIVE TË INTERNETIT
I TEJKALOJNË ATO NEGATIVE
Interneti është një burim i shkëlqyer mësimor dhe
argëtues për fëmijët. Inkurajoni fëmijën tuaj të
eksplorojë internetin në potencialin e tij të plotë
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RAPORTO PËRMBAJTJE TË PALIGJSHME/DËMSHME
Ky shërbim ka si qëllim t'u vijë në ndihmë fëmijëve dhe të rinjve për raportimin e përmbajtjeve të
paligjshme/dëmshme të hasura gjatë lundrimit në internet. Raportimet do të trajtohen me
konfidencialitet të plotë nga Autoritetet Përgjegjëse për të bërë vlerësimin e rastit, si dhe për të
marrë masa të menjëhershme. Për të bërë raportimin tuaj, përdorni linkun më poshtë:

https://cesk.gov.al/permbajtje_te_paligjshme.html

Klikoni në link-un më poshtë për t'u njohur me më shumë burime mbi navigimin në mënyrë të sigurt të fëmijëve në internet nga ITU:
https://www.itu-cop-guidelines.com/children

