
Միացիր մեզ 2021-ի Ապահով 
համացանցի օրը Համացանցը կարող է

համախմբել մարդկանց: Ապահով համացանցի օրվա 
շնորհիվ միլիոնավոր մարդիկ ողջ աշխարհում միավորում  
են իրենց ուժերը՝ հանուն ավելի լավ համացանցի, 
խթանելով դրական փոփոխությունները և իրազեկելով 
կարևոր խնդիրների մասին:

Երեխաները, պատանիները 
կարող են իրենց ներդրումն ունենալ

 լինելով հարգալից և բարի այլ մարդկանց հանդեպ համացանցում
պաշտպանելով իրենց և այլոց համբավը համացանցում,
 ստեղծագործելով, մասնակցելով և իրենց դրական փորձով կիսվելով ուրիշների հետ

Ծնողները 
առանցքային դեր ունեն երեխաներին օգնելու և սովորեցնելու հարցում, 
որպեսզի վերջիններս լինեն պատասխանատու, հարգալից, գրագետ և 
ստեղծարար՝
խթանելով երեխաների հետ բաց երկխոսությունը,
 ձևավորելով նրանց մոտ տեխնոլոգիաներն անվտանգ և արյունավետ օգտագործելու սովորությունները,
 և օրինակ ծառայելով: 

Ուսուցիչները, մանկավարժները, սոց. աշխատողները կարող
են օգնել  դարձնել համացանցն ավելի լավ միջավայր՝ 
զարգացնելով աշակերտների թվային գրագիտության հմտությունները,

 հզորացնելով նրանց քննական մտծողության կարողությունները,
 սովորեցնելով ստեղծել սեփական բովանդակությունը և գործել տեղեկացված, 
 համացանցում դրական վարքագծի սեփական օրինակ ցուցաբերել:

Ոլորտում գործող ընկերությունները կարող

են օգնել  դարձնել համացանցն ավելի լավ միջավայր՝ 
 ստեղծելով երեխաների համար նախատեսված բովանդակություն և անվտանգ ծառայություններ,
 օգտատերերին տրամադրելով խորհրդատվություն անվտանգության

հարցերի շուրջ, օժանդակ ձեռնարկներ, և աջակցություն:

Որոշում կայացնողները և քաղաքական գործիչները 
 պետք է ստեղծեն համապատասխան մշակույթ ապահովելով, որ 

 համացանցային անվտանգության թեման ընդգրկվի դպրոցական ուսումնական ծրագրերում ,
 ծնողներին հասանելի լինեն տեղեկատվական աջակցման աղբյուրները,
ընկերությունների կողմից բովանդակության և ծառայությունների ինքնակարգավորումը խրախուսվում է,
Նրանք պետք է առաջնորդեն երեխաների պաշտպանությանն ուղված օրինաստեղծ 
աշխատանքն  ու արդյունավետ ռազմավարությունների ստեղծումն ու իրականացումը:

Յուրաքանչյուր մարդ
կարող է դրական փոփոխություն անել համացանցում՝

 լինելով հարգալից և բարի այլոց նկատմամբ,
 ձգտելով ստեղծել կամ հաղորդակցվել,
 հաղորդելով համացանցում անպատշաճ կամ ապօրինի բովանդակության կամ վարքագծի մասին

ԻՆՉՊԵՍ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ

Միասին մենք զորու ենք 
ստեղծելու ավելի լավ 

Համացանց

Միացեք գլոբալ արշավին՝ հանուն ավելի լավ 
համացանցի. #SID2021 և #SaferInternetDay

Ապահով համացանցի օրը (SID) ամենամյա տոն է, որի նպատակն է խթանել թվային 
տեխնոլոգիաների պատասխանատու, հարգալից, քննադատական և ստեղծարար 
օգտագործումը, հատկապես երեխաների և երիտասարդների շրջանում:  Ապահով 
համացանցի օրը կոչ է բոլորին համախմբել իրենց ուժերը հանուն ավելի լավ 
համացանցի:

Ապահով 
համացանցի
օրը 21

Երեքշաբթի 9 փետրվարի

ԵՐԲ ՈՐՏԵՂ   ԻՆՉ

Ապահով 
Համացանցի օրը 

նշվում է փետրվարին 

2020-ին Ապահով 
համացանցի օրը նշվել է 
ավելի քան 170 երկրում

Ապահով համացանցի օրը 
հազարավոր մարդիք 

«Միասին՝ միասին դեպի 
ավելի լավ Համացանց» 

կարգախոսի ներքո 
կազմակերպում են տարբեր 

միջոցառումներ:    
170

9
Երեքշաբթի

ՓԵՏՐՎԱՐ

20
21

ԱՋԱԿՑԵՔ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ

     ՄԱՍՆԱԿՑԵՔ
  @SaferInternetDay

@safe.am

 ՀԵՏԵՒԵՔ

at @SaferInternetDay

@mediaec  
#SaferInternetDay #SID2021 

#ԱպահովՀամացանց

ՏԱՐԱԾԵՔ

ավելացրեք լոգոն 
սոցիալական ցանցի 

Ձեր նկարագրին

bit.ly/SID2021_Twibbon

Ավելի լավ 
համացանցը   

բազմաշահառու 
համագործակցության 

արդյունք է 

Միասին՝ դեպի ավելի ապահով համացանց

https://www.twibbon.com/support/safer-internet-day-2021
https://www.facebook.com/saferinternetday
https://www.twitter.com/safeinternetday
https://www.twitter.com/hashtag/saferinternetday
https://www.twitter.com/hashtag/sid2021
https://www.twitter.com/hashtag/sid2021
https://www.twitter.com/hashtag/saferinternetday
https://www.facebook.com/saferinternetday
https://www.twitter.com/safeinternetday
https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w



