إرشادات الحماية :وسائل التواصل االجتماعي والتواصل
في هذا المستند ،نقدم لك إرشادات أفضل الممارسات الستخدام وسائل التواصل االجتماعي وأدوات االتصال فيما يتعلق بنشاط مؤسسة
 Raspberry Pi Foundationالمدعوم من المتطوعين (مثل  .)Code Club / CoderDojo / Raspberry Jamال
ينبغي تعديل هذه اإلرشادات.
كقاعدة عامة  ،يجب عليك عدم إرسال رسائل خاصة إلى  -أو تلقي رسائل خاصة من  -الشباب الذين يحضرون جلستك أو نشاطك ،ال
عن طريق حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل االجتماعي أو عبر حسابات النشاط .وعالوة على ذلك ،يجب عدم وضع أي
صور أو مقطع فيديو والتي تصور الشاب على أي منصة وسائل التواصل االجتماعيةما لم يكن لديك موافقة  /تصريح بنشر الصور.
ألغراض هذه الوثيقة  ،نقصد بالشاب هو أي شخص يقل عمره عن  18عامًا.
فيما يلي إرشادات الستخدام بعض منصات الوسائط االجتماعية الشائعة كجزء من إدارة نشاطك .ربما كنت تستخدم منصات أخرى -
في مثل هذه الحاالت  ،ال تزال النقاط العامة المذكورة هنا فاعلة.
يمكنك التحدث عن هذه اإلرشادات للشباب وأولياء أمورهم شخصيًا عندما تشرح "قواعد" مجموعة نشاطك.

البريد االلكتروني
يجب أال تتواصل شخص لشخص مباشرة مع الشباب عبر البريد اإللكتروني.
إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع شاب عبر البريد اإللكتروني  ،فقم دائمًا بتضمين أحد الوالدين  /الوصي أو المعلم لنشاط مدرسي في
الرسالة .إذا لم يكن لديك عنوان بريد إلكتروني ألحد الوالدين أو المعلم  ،فاسأل أوالً الشاب عن هذه المعلومات وأدرج متطوعًا آخر في
هذه الرسالة اإللكترونية.
إذا كنت ترسل بري ًدا إلكترونيًا إلى عدة أشخاص  ،فاحرص دائمًا على إخفاء تفاصيل االتصال الخاصة بهم لتجنب مشاركة عناوين
البريد اإللكتروني الخاصة بالوالدين أو الشباب مع مستلمي البريد اإللكتروني اآلخرين.
موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك
يجب أال تكون صدي ًقا على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك مع الشباب الذين يحضرون نشاطك.
يمكنك االحتفاظ بمجموعة على  Facebookلنشاطك والتواصل في إعداد هذه المجموعة ألغراض تنظيم جلسات أو المساعدة في
المشاريع .ومع ذلك  ،يجب أال تتواصل شخص الى شخص عن طريق المراسلة المباشرة للشباب أو الرد على رسائلهم المباشرة.
تويتر وانستغرام
يجب عليك عدم متابعة حسابات أي شاب أو مراسلتهم مباشرة على منصات التواصل االجتماعي هذه .يمكن للشباب متابعة حسابات
نشاطك إذا كان لديك.
WhatsApp
يجب عدم استخدام  WhatsAppللتواصل مع الشباب الذين يحضرون نشاطك.
يمكنك إنشاء مجموعات مع متطوعين آخرين تزيد أعمارهم عن  18عامًا لتنظيم نشاطك.
سناب شات
يجب أال تكون صدي ًقا على سناب شات مع الشباب الذين يحضرون نشاطك.
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LinkedIn
يجب عليك عدم مراسلة الشباب مباشر ًة  ،وكذلك عدم الرد على رسائلهم المباشرة على منصة .LinkedIn
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