Who:

Elementary, Middle, and High School PARENTS & STUDENTS

Cajon Valley Middle School May 5, 6:00-7:30
Los Coches Creek Middle School May 10, 6:00-7:30
Greenfield Middle School May 17, 6:00-7:30
Montgomery Middle School May 18, 6:00-7:30
Bostonia Global High School May 25, 6:00-7:30
Flying Hills Academy June 4, 4:00-5:30

*Specialized presentation for Middle & High School Students*
Cost:

Free to attend
Light Dinner Refreshments
FREE Childcare Available
Spanish / Arabic Interpreters Available
ZOOM LINK FOR VIRTUAL PRESENTATION

Clayton Cranford is a law enforcement
professional and one of the nation’s
leading educators on social media and
behavioral threat assessments. He is
the author of Parenting in the Digital
World and winner of the National
Bullying Prevention Award.

What apps are on your child’s phone? What social media are they
using? What age should a child have a smartphone? Digital technology is
an excellent tool to make and enhance social relationships; however, it can
also expose our children to risk.
We are excited to have Clayton Cranford, cyber safety expert and law
enforcement professional, to help us navigate this very important subject. He
created the Cyber Safety Cop website and authored, Parenting in the Digital
World. He teaches parents and students how to avoid the inherent risks of social
media and other web-based platforms by knowing the danger signs and using
safe practices.
Clay Cranford will discuss
• Current impact of bullying in schools
• Current apps kids are using and what you need to know about them
• Risks associated with popular social media sites
• "Sexting" and online predators
• How to set expectations and consequences
• How to monitor online activity and find secret Instagram accounts
• How to talk to your child about pornography
• Parental controls and privacy settings

Clay Cranford’s book, Parenting in
the Digital World, will be available for
FREE to the first 300 participants.
It is an important tool to make your
child’s digital world safe.
http://www.cybersafetycop.com/

For more information about the
event:
Tami Johnson * (619) 590-8886
https://www.cajonvalley.net/counselor

Quien: PADRES y ESTUDIANTES de Escuelas Primarias, Secundarias y
Preparatorias
Cajon Valley Middle School: 5 de Mayo, 6:00-7:30
Los Coches Creek Middle School: 10 de Mayo,
6:00-7:30
Greenfield Middle School: 17 de Mayo, 6:00-7:30
Montgomery Middle School: 18 de Mayo, 6:00-7:30
Bostonia Global High School: 25 de Mayo, 6:00-7:30
Flying Hills Academy: 4 de Junio, 4:00-5:30

*Presentacion Especializada para Estudiantes de Secundaria y
Preparatoria*
Costo:

Gratis
Cena Ligera
Cuidado de Niños GRATIS
Interpretación en Arabe y Español sera disponible

¿Qué aplicaciones hay en el teléfono de tu hijo(a)? ¿Qué redes sociales
utiliza? A qué edad debería un niño tener un smartphone? La tecnología
digital es una herramienta excelente para establecer y mejorar las relaciones
sociales; sin embargo, también puede exponer a nuestros hijos a riesgos.

Clayton Cranford es un profesional de
las fuerzas del orden y uno de los
principales educadores del país en
materia de medios sociales y
evaluación de amenazas conductuales.
Es autor de Parenting in the Digital
World y ganador del National Bullying
Prevention Award.

Estamos encantados de contar con Clayton Cranford, experto en ciberseguridad
y profesional de las fuerzas del orden, para que nos ayude a navegar por este
tema tan importante. Ha creado el sitio web Cyber Safety Cop y es autor de
Parenting in the Digital World. Enseña a los padres y a los estudiantes cómo
evitar los riesgos inherentes a las redes sociales y otras plataformas web
conociendo las señales de peligro y utilizando prácticas seguras.
Clay Cranford platicará sobre
• Impacto actual del acoso escolar
• Aplicaciones actuales que utilizan los niños y lo que hay que saber sobre ellas
• Riesgos asociados a las redes sociales más populares
• "Sexting" y depredadores en línea
• Cómo fijar las expectativas y las consecuencias
• Cómo controlar la actividad en línea y encontrar cuentas secretas de Instagram
• Cómo hablar con su hijo(a) sobre la pornografía
• Controles parentales y ajustes de privacidad

El libro de Clay Cranford, Parenting
in the Digital World, estará
disponible de forma gratuita para los
primeros 300 participantes.
Es una herramienta importante para
que el mundo digital de tu hijo sea
seguro.
http://www.cybersafetycop.com/

Para más información sobre el
evento:
Tami Johnson * (619) 590-8886
https://www.cajonvalley.net/counselor

من :أولياء األمور وطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية
مدرسة كاهون فالي المتوسطة يوم  5ايار من الساعة 7:30 - 6:00
مدرسة الس كوجيس كريك المتوسطة يوم  10أيار من الساعة 7:30 - 6:00
مدرسة كرينفيلد المتوسطة يوم  17ايار من الساعة 7:30 - 6:00
مدرسة مونتكمري المتوسطة يوم  18ايار من الساعة 7:30 - 6:00
مدرسة بستونيا كلوبال الثانوية يوم  25ايار من الساعة 7:30 - 6:00
أكاديمية فالينك هيلز يوم  4حزيران من الساعة 5:30 - 4:00
*عرض تقديمي خاص لطالب المدارس المتوسطة والثانوية*
كالينتون كرانفورد متخصص في تطبيق القانون
وأحد المعلمين الرائدين في البالد على وسائل
التواصل االجتماعي وتقييمات التهديد السلوكي.
وهو مؤلف كتاب التربية في عالم التكنولوجيا
الرقمية والفائز بالجائزة الوطنية لمنع التنمر.

التكلفة:

مجانية للحضور
وجبات طعام خفيفة
تتوفر رعاية اطفال مجانية
يتوفر مترجمين باللغة االسبانية والعربية

ما التطبيقات الموجودة على تلفون طفلك؟ أي من مواقع التواصل االجتماعي التي
يستخدمونها؟ في أي سن يجب أن يمتلك الطفل الموبايل؟ تعد التكنولوجيا الرقمية أداة ممتازة
لبناء وتعزيز العالقات ومع ذلك يمكن أيضا ً أن تعرض اطفالنا للخطر.
نحن سعيدون باستقبال كاليتون كرانفورد خبير السالمة عبر االنترنيت ومتخصص في في إنفاذ
القانون لمساعدتنا في إيجاد طريق لهذا الموضوع المهم للغاية .فقد قام بإنشاء موقع اسمه
 Cyber Safety Copوقام بتأليف كتاب اسمه التربية في عالم التكنولوجيا
الرقمية .Parenting in the Digital World/فهو يعلم أولياء األمور والطالب كيفية
تجنب المخاطر الكامنة في وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من المنصات المستندة إلى
الويب من خالل معرفة عالمات الخطر واستخدم الممارسات اآلمنة.
سيكون كتاب كالي كرانفورد -التربية في عالم
التكنولوجيا الرقمية -متوفر مجانا ً ألول  300مشارك.
إنه أداة مهمة لجعل العالم الرقمي لطفلك امناً.
http://www.cybersafetycop.com/

للمزيد من المعلومات حول هذا الحدث االتصال:
Tami Johnson * (619) 590-8886
https://www.cajonvalley.net/counselor

سيناقش كاليتون كرانفورد ما يلي:
● التأثير الحالي التنمر في المدارس
● التطبيقات الحالية التي يستخدمها األطفال وما يجب عليك معرفته عنها
● المخاطر المرتبطة بمواقع التواصل االجتماعي الشهيرة
● "الرسائل الجنسية" والمتطفلين عبر االنترنت
● كيفية تحديد التوقعات والعواقب
● كيفية مراقبة النشاط عبر اإلنترنت وإيجاد حسابات االنستغرام السرية
● كيفية التحدث إلى طفلك حول األشياء اإلباحية
● الضوابط وإعدادات الخصوصية ألولياء األمور

