Portuguese

DICAS DE TEXTING
PARA PAIS & FILHOS

Evitar problemas com texting é realmente um senso
comum, não tanto sobre a compreensão do uso da
tecnologia. Se você não souber tanto como a sua criança
sobre texting e telefones celulares, não se preocupe! Aqui
estão algumas dicas práticas na qual podem ajudar-lhe a
evitar problemas que vão desde pequenos a muito graves.

Enviar um texto ou imagens é um serio compromisso. Uma vez que você enviou, você nunca pode suprimila ou recupera-la.
Considere a idade da criança ao considerar, se ou quando, permitir privilégios para texting. Texting é uma
tecnologia muito poderosa a dar à uma criança pequena.
As crianças podem ter um celular sem acesso a texto: chame o provedor do seu celular para que estes
serviços sejam bloqueados.
Fale com as crianças sobre o permanência e o impacto que tem o texto que eles enviam.
Texting é conveniente e fácil para transformar-se um hábito. De agora em diante, pergunte a você mesmo:
seria melhor falar nesta situação?
Pode ser difícil "ler" emoções em um texto, e isto pode se fazer fácil a mal interpretação.
É fácil dizer algo em texto que você não teria a coragem de dizer na cara de uma pessoa. Às vezes, isto
significa que é melhor deixar sem falar. Pense sobre isso.
Não vá a seu celular quando você está irritado. Você pode enviar algo que você lamentará mais tarde.
Não deixe ninguém alguma vez pressionar-lhe ou forçar-lhe em texting algo. Vá dizem a um adulto
rapidamente!
As crianças de hoje estão acostumadas a estar ligadas 24/7. Estar sem celular pode realmente fazê-los ansiosos
porque estão acostumados com o fluxo constante de informação. Converse com sua criança sobre isto, indique que
você não pode ganhar – que a ansiedade sempre ganhará, a menos que eles decidam controlar a tecnologia e não o
deixar controlá-los.
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