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  !نت را تنها به بچه ها وا گذار ننمائيد داد اشتراک تلفن و ارتباط به شبکه اينترمسئوليت عقد قرار

 .دنتر می شو تر وبهته روز به روز پيشرف،وجود در بازار م(matkapuhelin=kännykkä) "تلفن همراه"دستگاههای 

تگاههای جديدتر و با ـدر مورد دسزيادی  هوس انگيزفريبنده و   تبليغات تجاری،پستبه همراه تلويزيون و طريق  از

 بدون داشتن ارتباط شبکه اينترنت، تقريبًا محال است بتوان در بعالوه، . تر به متقاضيان عرضه می شوندتکنيک عالی

آگهی و برای ارتباط با شبکه اينترنت هم مرتب فقط سريعترين آنها را . قرار گرفتانه دنيا جريان اتفاقات و اخبار روز

  . می کنندتبليغ

 با تکنيک یتياق بيشتری برای داشتن وسائلـ حرارت و اشی مهاجرين،اعضای نوجوان و جوان خانواده ها ً،مخصوصا

چنين با داشتن احتماًال  که ؛جوان مهاجر فکر می کنديک نو که ،به اين خاطرشايد . پيشرفته به خرج می دهندجديد و 

 هم  اويلا اين وس داشتن؛ با يعنی. مورد قبول واقع می شود از طرف بقيه نوجوانان پذيرفته ووسائل عالی، خيلی زودتر،

آنچه  از  ترمراهی قديمی تر، ارزانتر و بد ه تلفن به هيچ وجه نبايد به همين دليلو ،دگر می رسبه شايستگی بچه های دي

  . داشته باشد،او دارندفنالنديهای هم سن و سال 

 پدر و ،با نشان دادن يک تلفن همراه زيبا و فريبندهو  ،ای يک روز با حرارت به خانه آمدهنوجوان خانواده پيش آمده، که 

تقريبًا مجانی   و،تراکـاشار داد قريک د اعقانبا فقط  که اين تلفن را ؛ انداختههـ و مخمص خود را به حيرت بی سوادمادر

شـرکت خدمات تلفنی چنان يا  که اگر با چنين و ؛ آگهی هائی بر اين مضامين وجود دارند،در تمام خيابانها. تهيه کرده است

(operaattori)عالوه بر خواهد بود، بلکه رايگان شما  تلفنی های و ارسال پياممکالماتنه تنها  ببنديد،  اشتراک قرارداد

اّما چندی بعد، . دگير می  در اختيار شما قراربرای استفاده های موجود،رين تکنيکبهت  همراهی مجهز به تلفن،آن

ز اين  دو تا ای معادلمبلغبا .  از طريق پست برای آنها ارسال می گرددتراک،ـ، بابت حق اشماهانهسنگين صورتحسابهای 

که جوابگوی احتياجات  برای مصـرف هميشگی خود خريداری کرد،  می توان يک تلفن همراهصورتحسابهای ماهانه،

  .باشدمی  ی يکنفرارتباطی معمول

 ، مشروط به عقد قرار دادهای گوناگون، خدمات مختلفی، شبکه های اينترنتی نيز خدمات ارتباطیشرکتهای عرضه کننده

 ،ه يک دوست هم سن و سال خودش به همرا و يا، اين است که فرزند خود را تنهابهتر. يان عرضه می نمايندبه متقاض

 مثًال ارتباط کابل ، شمااّول تحقيق نمائيد که آيا در محل سـکونتالزم است که .  مأمور نکنيدبرای انعقاد چنين قراردادهائی

(kaapeli)برآورد با شبکه  الزم را  ارتباطیسرعت  بر اساس احتياجات خود از شـبکه اينترنت، موجود است؛ و سپس

سپس .  انجام دهيد،داردرا  الزم با اين امور با يک نفر بزرگسالی که آشـنائيهایتمام اين بررسيها را بهتر است که . ائيدنم

ورت، ممکن است ـدر غير اين ص.  برای انجام عقد قرار داد مورد احتياج اقدام نمائيد، و يا بزرگسال ديگری،خودتان

 ،پسر نوجوان خانوادهبه اين ترتيب که  .ودـفاق افتاده، برای شما نيز تکرار شای يک خانواده به شرح زير ات که برموردی

پس از گذشت . ا شبکه اينترنت را انعقاد کرده است بیارتباطخدمات  چندين قرارداد در يک زمان ،بدون آنکه متوجه باشد

Käännös: Keski-Suomen tulkkikeskus



 از يکی، پرداخت بقيه صورتحسابهابه غير  و پرداخت صورتحسابهای کامًال بی مورد، تازه متوجه می شوند که ،ش ماهـش

  . و ضرر و زيان وارده به هيچ وجه قابل جبران نخواهد بود؛تـاضافی و بيهوده بوده اس

هيچوقت بچه  عزيز، اين مسئوليت را خودتان به عهده گرفته و بررسيهای الزم را شخصًا به انجام رسانيد؛ ان مادران وپدر

   س س!  ننمائيدها انجام اين کار ديگری را مأمورانهای خود و يا نوجوان
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