
إرشادات الحمایة: وسائل التواصل االجتماعي والتواصل

في ھذا المستند، نقدم لك إرشادات أفضل الممارسات الستخدام وسائل التواصل االجتماعي وأدوات االتصال فیما یتعلق بنشاط مؤسسة
Raspberry Pi Foundationمثلالمتطوعینمنالمدعوم)Code Club / CoderDojo / Raspberry Jam.(ال

ینبغي تعدیل ھذه اإلرشادات.

كقاعدة عامة ، یجب علیك عدم إرسال رسائل خاصة إلى - أو تلقي رسائل خاصة من - الشباب الذین یحضرون جلستك أو نشاطك، ال
عن طریق حساباتھم الشخصیة على وسائل التواصل االجتماعي أو عبر حسابات النشاط. وعالوة على ذلك، یجب عدم وضع أي

صور أو مقطع فیدیو والتي تصور الشاب على أي منصة وسائل التواصل االجتماعیةما لم یكن لدیك موافقة / تصریح بنشر الصور.
عاًما.18عنعمرهیقلشخصأيھوبالشابنقصد،الوثیقةھذهألغراض

فیما یلي إرشادات الستخدام بعض منصات الوسائط االجتماعیة الشائعة كجزء من إدارة نشاطك. ربما كنت تستخدم منصات أخرى -
في مثل ھذه الحاالت ، ال تزال النقاط العامة المذكورة ھنا فاعلة.

یمكنك التحدث عن ھذه اإلرشادات للشباب وأولیاء أمورھم شخصًیا عندما تشرح "قواعد" مجموعة نشاطك.

البرید االلكتروني
یجب أال تتواصل شخص لشخص مباشرة مع الشباب عبر البرید اإللكتروني.

إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع شاب عبر البرید اإللكتروني ، فقم دائًما بتضمین أحد الوالدین / الوصي أو المعلم لنشاط مدرسي في
الرسالة. إذا لم یكن لدیك عنوان برید إلكتروني ألحد الوالدین أو المعلم ، فاسأل أوالً الشاب عن ھذه المعلومات وأدرج متطوًعا آخر في

ھذه الرسالة اإللكترونیة.

إذا كنت ترسل بریًدا إلكترونًیا إلى عدة أشخاص ، فاحرص دائًما على إخفاء تفاصیل االتصال الخاصة بھم لتجنب مشاركة عناوین
البرید اإللكتروني الخاصة بالوالدین أو الشباب مع مستلمي البرید اإللكتروني اآلخرین.

موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك
یجب أال تكون صدیًقا على موقع التواصل االجتماعي فیس بوك مع الشباب الذین یحضرون نشاطك.

فيالمساعدةأوجلساتتنظیمألغراضالمجموعةھذهإعدادفيوالتواصللنشاطكFacebookعلىبمجموعةاالحتفاظیمكنك
المشاریع. ومع ذلك ، یجب أال تتواصل شخص الى شخص عن طریق المراسلة المباشرة للشباب أو الرد على رسائلھم المباشرة.

تویتر وانستغرام
یجب علیك عدم متابعة حسابات أي شاب أو مراسلتھم مباشرة على منصات التواصل االجتماعي ھذه. یمكن للشباب متابعة حسابات

نشاطك إذا كان لدیك.

WhatsApp
نشاطك.یحضرونالذینالشبابمعللتواصلWhatsAppاستخدامعدمیجب

نشاطك.لتنظیمعاًما18عنأعمارھمتزیدآخرینمتطوعینمعمجموعاتإنشاءیمكنك

سناب شات
یجب أال تكون صدیًقا على سناب شات مع الشباب الذین یحضرون نشاطك.
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LinkedIn
.LinkedInمنصةعلىالمباشرةرسائلھمعلىالردعدموكذلك،مباشرًةالشبابمراسلةعدمعلیكیجب
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