আপনার শিশুকে অনলাইনে
নিরাপদ রাখতে আপনাকে
সহায়তা প্রদান
অনলাইন জগতে নিরাপদ থাকার নির্দেশিকা – যাতে তারা প্রযুক্তি বিষয়ক
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আপনার শিশুকে
অনলাইনে নিরাপদ
রাখা
আত্মবিশ্বাসের সাথে অনলাইন জগৎ অন্বেষণে আপনার
শিশুকে সহায়তা করতে নির্দেশিকা।

এতে যা রয়েছে
এই দরকারি বুকলেটটি আপনার শিশু
অনলাইনে যেসব ঝুঁ কির সম্মুখীন হতে পারে
সে বিষয়ে প্রায়�োগিক, সহজ নির্দেশনা প্রদানের
পাশাপাশি তাদেরকে নিরাপদ রাখতে আপনি
কী করতে পারেন এবং আর�ো সাহায্য ও
সহায়তার জন্য আপনি ক�োথায় যেতে পারেন
সে সম্পর্কে কিছু পরামর্শ প্রদান করে।
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ভূমিকা
হ্যাল�ো, অনলাইন জগতের অফু রন্ত সম্ভাবনা আত্মবিশ্বাসের সাথে অন্বেষণে
– এবং যেক�োন�ো বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে ব্যবহার করতে আপনার
শিশুকে সহায়তা করার জন্য আমরা রয়েছি।
অনলাইন জগৎ একটি বিস্ময়কর জায়গা। আমাদের শিশুরা এখানে খেলতে, শিখতে, উদ্ভাবন করতে
এবং সংযুক্ত হতে পারে – এর সম্ভাবনা অফু রন্ত। তবে এতে ঝুঁ কিও রয়েছে। সেজন্য আমরা আছি
আপনাকে সহায়তা করার জন্য।

অনলাইন জগৎ শিশুদের বিভিন্ন
উপায়ে সহায়তা করতে পারে…
আমরা জানি যে প্রযুক্তি এবং অনলাইন জগৎ শিশুদেরকে অনেক বিস্ময়কর
উপায়ে সাহায্য করতে পারে – এটি তাদেরকে শিখতে, তাদের সৃজনশীল
দিক অন্বেষণ করতে এবং বন্ধু ও পরিবারের সাথে সংযুক্ত হতে সুয�োগ
প্রদান করে।

শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে NSPCC-এর অভিজ্ঞতা এবং O2-এর প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান
একত্রিত করে আপনাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে এবং প্রায়�োগিক তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করতে আমরা
এই নির্দেশিকা তৈরি করেছি। আপনি অনলাইন বিশেষজ্ঞ কিংবা কীভাবে শুরু করতে হবে সে সম্পর্কে
অনিশ্চিত, যাই হ�োন না কেন, আপনার শিশুকে অনলাইনে নিরাপদ রাখার বিষয়ে আপনার যা যা
জানা প্রয়�োজন তার সবকিছু ই এটি আপনাকে জানাবে।

খেলাধুলা

আমাদের রয়েছে বিনামূল্যের উপকরণ এবং O2 Guru থেকে স্টোরে অথবা ফ�োনের মাধ্যমে
বিশেষজ্ঞের তথ্য, নিবেদিত পরামর্শ এবং আমাদের Net Aware ওয়েবসাইট। আপনাকে সহায়তা
করার জন্য এখানে সবকিছু আছে এবং আপনার ছ�োট্ট ডিজিটাল অনুসন্ধানকারীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে
কথা বলার জন্য তাদেরকে ও আপনাকে সাহায্য করতে এবং তারা যাতে অনলাইন জগতের সেরা
জিনিসগুলি নিরাপদে আবিষ্কার করা চালিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতেই আমরা আপনার পাশে
রয়েছি।

বাসায় এবং স্কুলে শিশুরা যেভাবে বিস্ময়কর কিছু সৃষ্টি করে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে তারা তাদের
সৃজনশীল দিক ডিজিটাল উপায়ে অন্বেষণ করতে ভাল�োবাসে।

বর্ত মানে এ এক সমান্তরাল বিশ্ব। অনলাইন ক�োন�ো ভিন্ন জগৎ এবং
অফলাইন ক�োন�ো পৃথক জগৎ নয়, এ দুইটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।
এর সমস্ত কিছু ই বাস্তব জীবন এবং একটি জগৎ।

সব শিশু খেলে – এটি বিকাশ এবং সামাজিক দক্ষতায় সহায়তা করে। অনলাইনও ঠিক একই রকম
এবং সেখানে প্রচু র শিক্ষামূলক গেমস রয়েছে যা জ্ঞানার্জ ন সহজতর করে ত�োলে।

সৃষ্টি করা
শেখা
ইন্টারনেট হচ্ছে তথ্যের একটি অফু রন্ত উৎস যা বাড়ির কাজ, প্রকল্প এবং সাধারণ ক�ৌতূ হলের জন্য
সহায়ক।

সংযুক্তি
বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকু ক না কেন, শিশুরা তাদের বন্ধু ও পরিবারের সাথে কথা বলার সুয�োগ পায়
যা প্রাপ্তবয়স্কদের মত�ো শিশুরাও পছন্দ করে।

বাবা, ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী

3

4

অনলাইনে কী খুঁজতে হবে

দল হিসেবে কাজ করা

আমরা জানি যে ইন্টারনেট ব্যবহার করার মাধ্যমে শিশুরা ইন্টারনেটের সুবিধা
উপভ�োগ করে, তবে আমরা এও জানি যে সময়ে সময়ে তারা অনলাইনে কী করছে
তা নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন থাকতে পারেন।

আমরা জানি যে অনলাইন জগতের ক্ষেত্রে ক�োন�ো বিধি নির্দেশিকা নেই
এবং প্রতিটি পরিবার ও প্রতি শিশু ভিন্ন।

1
তারা কী দেখে
শিশুরা এমন অনুপযুক্ত বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে আসতে পারে যা তাদের বয়স
এবং পর্যায়ের জন্য মানানসই নয়।

2
তারা কার সাথে কথা বলে

তাই আমরা চাই যে পরিবারের মত�ো কথা বলা, অনলাইন জগতে একসাথে অন্বেষণ করা,
নিয়ম এবং সেটিংস পরিচালনায় সম্মত হওয়ার মাধ্যমে আপনি ও আপনার শিশু একসাথে
তা অন্বেষণ করবেন। এটি কীভাবে করতে হয় তা আমরা পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠাতে সবিস্তারে
আল�োচনা করব।

কথা বলা
অন্বেষণ
সম্মতিদান
পরিচালনা

ডাউনল�োড

আপল�োড

শিশুরা অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা পরিবারের ক�োন�ো সদস্য, বন্ধু বা অন্য ক�োন�ো শিশুর মত�ো তাদের
পরিচিত ব্যক্তির ভান করছে ব্যক্তিদের সাথে য�োগায�োগ হওয়ার ঝুঁ কিতে থাকে। এটা অনুপযুক্ত
বিষয়বস্তু শেয়ার করা বা অসঙ্গত সাক্ষাতের আয়�োজন করার কারণ হতে পারে।

50
Mb/S
17
Mb/S

আপনি কি জানতেন?

3
তারা কী করে
শিশুদেরকে ব্যক্তিগত তথ্য বা ছবি (য�ৌনতাপূর্ণ বার্তা প্রেরণ) শেয়ার করতে অথবা এমন মন্তব্য বা
বক্তব্য দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হতে পারে যা বর্তমান বা ভবিষ্যত জীবনে তাদেরকে অন্যরা ক�োন
দৃষ্টিতে দেখে তা প্রভাবিত করতে পারে।

20%
পিতামাতা জানিয়েছেন যে তাদের শিশুরা অনলাইনে
কী করছে সে সম্পর্কে তাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ এই
যে, শিশুরা যদি অনলাইনে এমন কিছু দেখে যা তাদের
বিচলিত করে ত�োলে তাহলে সে বিষয়ে তারা পিতামাতার
সাথে কথা বলবে না।
NSPCC কর্তৃক জুলাই 2019-এ পরিচালিত YouGov জরিপ।
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কীভাবে কথ�োপকথন শুরু করতে হয়

কথা বলা
অনলাইনে নিরাপদে থাকার জন্য শিশুদেরকে
সহায়তা করার সবচেয়ে ভাল�ো উপায় হচ্ছে তাদের
সাথে খ�োলাখুলিভাবে এবং নিয়মিত কথা বলা।
শিশুদের জন্য অনলাইন জীবন হচ্ছে বাস্তব জীবন।
তাদের দিন কেমন গিয়েছে এ প্রশ্ন তাদেরকে যেভাবে
আপনি করে থাকেন, ঠিক একইভাবে শিশুরা
অনলাইনে নিয়মিত কী করছে তা জানতে শিশুর
সংস্পর্শে থাকু ন – কেবলমাত্র যখন আপনি উদ্বিগ্ন
থাকেন তখন নয়।

আমরা জানি যে শিশুরা অনলাইনে কী করছে সে সম্পর্কে তাদের সাথে
কথ�োপকথন শুরু করা বেশ কঠিন মনে হতে পারে। তাই সহায়তা করার জন্য
এখানে কিছু পন্থা রয়েছে।

1

2

তারা অনলাইনে কী উপভ�োগ করে এবং
তাদের কাছে ক�োন বিষয়গুল�ো উদ্বেগজনক
মনে হয় তা তাদের জিজ্ঞাসা করুন।

তারা অনলাইনে কাদের সাথে কথা বলছে
এবং তারা কী কী শেয়ার করছে সে সম্পর্কে
তাদের সাথে কথা বলুন।

3

4

অনলাইনে তাদের বন্ধু রা যে পরিচয় দেয় তা
সঠিক কি না, এ বিষয়টি তারা কীভাবে জানে তা
নিয়ে তাদের সাথে কথা বলুন।

তাদেরকে উদ্বিগ্ন বা বিচলিত করে এমন ক�োন�ো
কিছু দেখলে তারা কী করবে সে সম্পর্কে
আল�োচনা করুন – কীভাবে ব্লক করতে হয়
এবং ব্যবহারকারী বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে
রিপ�োর্ট করতে হয় সে সম্পর্কে কি তারা জানে?

মনে রাখবেন
সমাল�োচনামূলক নয় এমনভাবে নিয়মিত কথা বলা শিশুদের দুশ্চিন্তামুক্ত করবে এবং
এটি নিশ্চিত করবে যে, তারা যদি ক�োন�ো কিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে তাহলে তা নিয়ে
আপনার সাথে কথা বলার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
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যখন আমি শিশুর সাথে কথা বলব
তখন সে কেমন অনুভব করতে পারে?
আপনার শিশু কেমন অনুভব করতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করার বিষয়টি
মনে রাখবেন। তারা অনলাইনে কী দেখে সে সম্পর্কে তারা চিন্তিত বা
অস্বস্তি অনুভব করতে পারে।
ব্যাখ্যা করুন যে আপনি শুধুমাত্র তাদেরকে নিয়ে সতর্ক রয়েছেন এবং ক�োন�ো কিছু যদি
তাদেরকে চিন্তিত করে তাহলে তা নিয়ে তারা আপনার সাথে কথা বলতে পারে।
তাদেরকে দুশ্চিন্তামুক্ত করুন এবং তাদেরকে জানান যে:
•	
আপনি অফলাইন এবং অনলাইনসহ তাদের জীবনের সকল দিক সম্পর্কে জানতে আগ্রহী
•	
তারা অনলাইনে দেখেছে এমন ওয়েবসাইট এবং অ্যাপসের বিষয়ে আপনি কথা বলতে চান
• তারা যদি অনুপয�োগী বা বিচলিত করার মত�ো কিছু দেখে থাকে অথবা নিজেরাই পাঠিয়ে থাকে
তাহলে তা তাদের ভু ল নয় এবং তাদের প্রয়�োজনে আপনি তাদের পাশে আছেন।
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Net Aware

অন্বেষণ
আপনার শিশু অনলাইনে উপভ�োগ করে এমন
বিষয়গুল�ো একসাথে অন্বেষণ করার ফলে তাদের
যদি ক�োন�ো উদ্বেগ থাকে তবে তা নিয়ে আপনার
সাথে কথা বলার সম্ভাবনা আর�ো বাড়িয়ে তু লবে।
তারা ব্যবহার করতে পছন্দ করে এমন অ্যাপ এবং
গেম এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে অনলাইন
আচরণ সম্পর্কে তাদের সাথে আল�োচনা করার জন্য
আপনি আর�ো ভাল�ো অবস্থানে থাকবেন।

আপনার শিশুরা যেসব সর্বশেষ অ্যাপ, গেম এবং সামাজিক মাধ্যমের ওয়েবসাইট
ব্যবহার করে, সেগুল�ো সম্পর্কে সহজ, সংক্ষিপ্ত তথ্য এবং পরামর্শ খুঁজছেন?
শিশুদের অনলাইনে নিরাপদ রাখতে Net Aware আপনাকে সহায়তা করতে
পারে।
আপনি যদি আপনার Whatsapp, থেকে আপনার Snapchat কিংবা আপনার Twitch থেকে
আপনার Twitter অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানতে না পারেন তাহলে Net Aware আপনাকে সহায়তা
করতে পারে।
আপনি যা খুঁজে পাবেন:
• F acebook, Instagram, Snapchat-এর মত�ো অন্যান্য সাইট ও অ্যাপের জন্য গ�োপনীয়তা
সেটিংস এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা
• পিতামাতা এবং শিশুদের কাছ থেকে হালনাগাদকৃ ত পর্যাল�োচনা
• O2 Guru-এর কাছ থেকে প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ পরামর্শ।
এছাড়াও আপনার ইনবক্সে সর্বশেষ খবর এবং হালনাগাদকৃ ত তথ্য পেতে আপনি সাইন আপ করতে
পারেন।

ভিজিট করুন net-aware.org.uk
এবং অনলাইনে নিরাপদ
থাকার বিষয়ে আমাদের কিছু
তথ্য বারবার পড়ে দেখুন।

24/06/2019

Listing Apps New Brand Filter Colours

Apps and games we
have reviewed so far
Rather than trying to cover everything out there,
we’re focusing on the ones kids use the most.
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Turn on comment mode to
collaborate on this prototype

0 Comments

https://projects.invisionapp.com/share/8VQNT5Q7MGE#/screens/367102260

OFF

1/2

যে যে বিষয়ে সম্মতি প্রয়�োজন

সম্মতিদান
আপনার শিশু অনলাইনে কী করে তা নিয়ে আপনি
একবার কথা বলার পর এবং একসাথে অ্যাপ,
ওয়েবসাইট ও গেম অন্বেষণের পর তারা কী করবে
সে বিষয়ে নিয়ম এবং বিধিনিষেধ নির্ধারণ করতে
সম্মত হওয়ার জন্য আপনি আর�ো ভাল�ো অবস্থানে
থাকবেন।

1

2

আপনার শিশুর বয়স অনুযায়ী কী ধরনের
বিষয়বস্তু উপযুক্ত? ভিডিও গেমস, চলচ্চিত্র,
সামাজিক নেটওয়ার্ক ?

অনলাইনে আপনার শিশুর কাদের সাথে কথা
বলা উচিত এবং বন্ধু রা যে পরিচয় দেয় তা
সঠিক কি না তা তারা কীভাবে জানবে?

3

4

শেয়ার করার জন্য কী উপযুক্ত বা কী উপযুক্ত
নয় তা নিয়ে সম্মত হ�োন – ব্যক্তিগত তথ্য
(নাম, ঠিকানা, অবস্থান, স্কুল ইউনিফর্ম পরিহিত
অবস্থায় ছবি) কী হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা
করুন।

কী ধরনের প্যারেন্টাল কন্ট্রোল আপনি
নির্ধারণ করবেন এবং সেগুল�ো আপনি
কীভাবে পর্যাল�োচনা করবেন?

5
তাদের ডিভাইস ব্যবহার করার জন্য কখন উপযুক্ত সময় এবং কখন উপযুক্ত সময় নয়, সে
সম্পর্কে সম্মত হ�োন। কীভাবে এই নিয়মগুল�ো উভয় দিকে কাজ করে? আপনার শিশুর জন্য
একজন আদর্শ ব্যক্তি হ�োন। আপনি কী কী বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন তা নিয়মিত পর্যাল�োচনা
করুন যাতে আপনি এবং আপনার শিশু হালনাগাদকৃ ত থাকেন।

মনে রাখবেন
প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে – আপনার জন্য ক�োনটি সঠিক তা নিয়ে কাজ
করা্টা গুরুত্বপূর্ণ । শুরু করার একটি ভাল�ো স্থান হচ্ছে ‘পারিবারিক চু ক্তি’ টেমপ্লেট যা আপনি
NSPCC ওয়েবসাইট বা এই বুকলেটের পিছনে দেখতে পাবেন।
ভিজিট করুন nspcc.org.uk/familyagreement
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আপনার শিশুকে অনলাইনে সুরক্ষিত
রাখতে প্রযুক্তি সহায়তা করতে পারে

পরিচালনা
প্রযুক্তির মাধ্যমে আপনার পরিবারের সেটিং এবং
নিয়ন্ত্রণ পরিচালনাও আপনার শিশুকে অনলাইনে
নিরাপদ রাখতে সহায়তা করতে পারে।

আপনার শিশুর সাথে একসাথে পরিচালনা করতে পারেন এখানে এমন
প্রধান দুই ধরনের সেটিংস রয়েছে।
আপনার শিশু কী দেখে এবং তারা কী ধরনের বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে আসে তা প্যারেন্টাল কন্ট্রোল
সীমাবদ্ধ করতে পারে। ছ�োট শিশুদের পিতামাতাদের জন্য এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।
অবস্থান সেটিংসসহ অ্যাপ, ওয়েব সাইট এবং গেম-এ গ�োপনীয়তা সেটিংস সম্পাদনা করুন।
এটি আপনাকে তাদের অবস্থানের মত�ো, আপনার শিশু কী শেয়ার করে এবং অন্যরা কী দেখে তা
নির্বাচন করার সুয�োগ প্রদান করে।

মনে রাখবেন
যখন ক�োন�ো শিশু বন্ধু বা আত্মীয়ের বাসায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে তখন
প্যারেন্টাল কন্ট্রোল এবং গ�োপনীয়তা সেটিংস ভিন্ন হতে পারে। এ কারণে
অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে শিশুদের সাথে নিয়মিত কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে
তারা বুঝতে পারে যে কেন তাদেরকে অনলাইনে নিরাপদ রাখতে আপনি নিয়ম
এবং বিধিনিষেধে সম্মত হয়েছেন।
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আপনার শিশুকে অনলাইনে নিরাপদ
রাখতে আপনাকে সহায়তা প্রদান
আমাদের বিভিন্ন ধরনের উপকরণ, টু ল এবং সেবা তা সহজ
করে ত�োলে।
Net Aware
শিশুদেরকে অনলাইনে নিরাপদ রাখার জন্য সহায়তা করতে তারা যেসব অ্যাপ,
গেম এবং সামাজিক মাধ্যমের ওয়েবসাইট ব্যবহার করছে সেগুল�ো সম্পর্কে
Net Aware সহজ, সংক্ষিপ্ত তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করে। ভিজিট করুন
net-aware.org.uk (12 পৃষ্ঠাতে বিস্তারিত তথ্য পাবেন)।

NSPCC হেল্পলাইন
শিশুকে নিয়ে উদ্বিগ্ন এমন যেক�োন�ো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য NSPCC হেল্পলাইন বছরের প্রতিটি দিন চালু
থাকে। আমাদের পেশাজীবীগণ পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করেন, প্রতিটি শিশুর উদ্বেগ সম্পর্কে শ�োনেন
এবং শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন। স�োমবার থেকে শুক্রবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টা অথবা
ছু টির দিনগুল�োতে সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে বিনামূল্যে 0808 800 5000 নম্বরে কল
করুন।

উপকরণ
পিতামাতা এবং শিক্ষকগণ অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য এবং পরামর্শে পরিপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের
উপকরণ অর্ডার করতে পারেন।

পিতামাতাদের কর্মশালা
অনলাইন নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত সব ক্ষেত্র সম্পর্কে পিতামাতাদেরকে ব্যবহারিক পরামর্শ প্রদান
করতে আমরা যুক্তরাজ্য জুড়ে কর্মস্থল এবং কমিউনিটি গ্রুপগুল�োতে পিতামাতাদের কর্মশালা পরিচালনা
করি। এ সম্পর্কে আর�ো জানতে parentworkshops@nspcc.org.uk ঠিকানায় ইমেইল করুন

পিতামাতা বনাম শিশুদের গেম
অনলাইন জগৎ সম্পর্কে কে বেশি জানে তা জানতে
আমাদের পিতামাতা বনাম শিশুদের গেম একটি
মজাদার, শিক্ষামূলক উপায় এবং তা অনলাইনে
নিরাপদ থাকার বিষয়ে আপনার শিশুদের সাথে কথা
বলতে সহায়তা করবে।
o2.uk/PlayParentsvsKids

অনলাইন সুরক্ষা পরামর্শ লাইন
প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সম্পর্কে যদি আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকে অথবা আপনার শিশু ব্যবহার করে এমন
ক�োন�ো সামাজিক নেটওয়ার্ক নিয়ে যদি আপনি চিন্তিত থাকেন তবে O2-এর বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তি বিষয়ক
পরামর্শদাতাগণ আপনাকে সহায়তা করার জন্য নিয়�োজিত রয়েছেন। O2-এ স�োমবার থেকে শুক্রবার
সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টার মধ্যে বিনামূল্যে 0808 800 5002 নম্বরে কল করুন।

O2 Guru
যেক�োন�ো ব্যক্তি O2-এর বন্ধু সুলভ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং
স্টোরে বিনামূল্যে অনলাইনে নিরাপদ থাকার পরামর্শ পেতে পারেন। প্যারেন্টাল
কন্ট্রোল সেটিং করা থেকে শুরু করে শিশুর জন্য ফ�োন কীভাবে নিরাপদ করা যায় সে
সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানসহ সবকিছু তে তারা আপনাকে সহায়তা করবেন।
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বাবা, ওয়ার্কশপে
অংশগ্রহণকারী
আমার কাছে এটি শিক্ষামূলক, উপকারী এবং আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। পিতামাতারা
যেসব সমস্যা এবং অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন এমন যেক�োন�ো বিষয় নিয়ে তারা
চিন্তা করতে পারেন। এটি একপেশে ছিল না, এটি আগ্রহ ধরে রেখেছিল।
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আপনার এবং আপনার শিশুর জন্য সহায়তা
Net Aware-এ ভিজিট করা থেকে শুরু করে ক�োন�ো O2 Guru-এর সাথে কথা

বলা পর্যন্ত, এই বুকলেটে আমরা বিভিন্ন ধরনের পন্থা নিয়ে আল�োচনা করেছি যা
আপনার শিশুকে নিরাপদ রাখার জন্য আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
আর সেই সাথে, NSPCC শিশুদেরকে যে সহায়তা প্রদান করে থাকে সে বিষয়েও আমরা আপনাদের জানাতে
চেয়েছি – তরুণদেরকে উদ্বিগ্ন করে এমন যেক�োন�ো কিছু নিয়ে আমাদের Childline সেবায় য�োগায�োগ করা
থেকে Zipit অ্যাপ পর্যন্ত।
শিশুদের জন্য সহায়তা
শিশুরা 0800 1111 নম্বরে কল করে, childline.org.uk ওয়েবসাইট ভিজিট করে
অথবা ‘For Me’ অ্যাপ ডাউনল�োড করে চাইল্ডলাইনের সাথে 24/7 বা সর্বক্ষণ য�োগায�োগ
করতে পারে
যদি তারা নিজেদেরকে বা অন্য কাউকে নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে তাহলে নিম্নোক্ত ওয়েবসাইট ভিজিট
করার মাধ্যমে চাইল্ড এক্সপ্লয়টেশন অ্যান্ড অনলাইন প্রোটেকশন সেন্টার (CEOP)এর নিকট অসঙ্গত আচরণ সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে
ceop.police.uk/ceop-reporting

এই Zipit অ্যাপ অল্প বয়সীদেরকে হাস্যকর ছবি এবং সংক্ষিপ্ত ভিডিও ব্যবহার করে
অবাঞ্ছিত চ্যাটে প্রতিক্রিয়া জানার ক্ষমতা প্রদান করে, এটি অ্যাপ অথবা প্লে স্টোর থেকে
ডাউনল�োড করুন
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আমাদের পারিবারিক অনলাইন চুক্তি
অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে কথ�োপকথন শুরু করার একটি চমৎকার উপায় হচ্ছে পারিবারিক
চু ক্তি তৈরি করা। এটি হালনাগাদ রাখতে ক�োন ক�োন বিষয়ে আপনি সম্মত হয়েছেন তা নিয়মিত
পর্যাল�োচনা করা নিশ্চিত করুন। আর�ো তথ্যের জন্য Net Aware ভিজিট করুন।

সম্মত হয়েছি:
(উদাহরণস্বরূপ একটি নতু ন অ্যাপ্লিকেশন ডাউনল�োড করার আগে যাচাই করা)

আমরা উভয়ই যে যে বিষয়ে সম্মত হয়েছি:
(উদাহরণস্বরূপ অফলাইন কাজের সময় আমরা যেভাবে করে থাকি সেভাবে আমরা
অনলাইনে কী করতে উপভ�োগ করি এবং কেন তা নিয়ে নিয়মিত কথা বলা)

স্বাক্ষরিত:

সম্মত হয়েছি:
(উদাহরণস্বরূপ অনলাইনে শিশুর ছবি শেয়ার করার পূর্বে তার সাথে কথা বলা)

স্বাক্ষরিত:
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