તમારા બાળકોને ઓનલાઇન સુરક્ષિત
રાખવામાં તમને મદદરૂપ થવા અમે
અહી ં હાજર છીએ
ઓનલાઇન દુ નિયામાં સુરક્ષિત રહે વાને લગતી માર્ગદર્શિકા – જેથી તેઓ ટે કનોલોજી
દ્વારા અપાતી અનંત શક્યતાઓ શોધી શકે , અને સુરક્ષિત રીતે કોઇ જોખમોમાં
શોધખોળ કરી શકે.
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તમારા બાળકોને
ઓનલાઇન સુરક્ષિત
રાખવા
તમારા બાળકોને ઓનલાઇન દુ નિયામાં ગુપ્તપણે શોધ
કરવામાં મદદરૂપ થવાને લગતી માર્ગદર્શિકા.

અંદર શું છે
આ હાથવગી પુસ્તિકા તમારું બાળક ઓનલાઇન
સામનો કરી શકે તેવા જોખમો પર વ્યવહારુ, સરળ
માર્ગદર્શન, તેઓને સુરક્ષિત રાખવા તમે શું કરી
શકો છો તેને લગતી કે ટલીક સલાહ આપે છે , અને
તમે વધુ મદદ અને સહાયતા મેળવવા ક્યાં જઇ
શકો છો તે જણાવે છે.
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પ્રસ્તાવના
નમસ્તે, તમારા બાળકો ઓનલાઇન દુ નિયાની અનંત શક્યતાઓ ગુપ્તપણે શોધે અને સુરક્ષિત રીતે કોઇ જોખમોમાં શોધખોળ કરવામાં મદદરૂપ થવા અમે અહી ં
હાજર છીએ.
ઓનલાઇન દુ નિયા એક આશ્ચર્યચકિત કરતું સ્થળ છે . આપણાં બાળકો રમવું, શીખવું, નવી રચના કરવી
અને જોડાઇ શકે છે – શક્યતાઓ અનંત છે . પરં તુ એમાં જોખમો પણ રહે છે . એટલે જ અમે અહી ં
મદદરૂપ થવા હાજર છીએ.
બાળકોનું સંરક્ષણ કરવામાં NSPCC ની નિપુણતા અને O2 નું ટે કનિકલ જ્ઞાન લાવીને, અમે આ
માર્ગદર્શિકા તમને પુનઃખાતરી કરાવવા અને વ્યવહારુ માહિતી અને સલાહ આપવા બનાવી છે . તમે
ઓનલાઇન નિષ્ણાત હો કે નહિ અથવા તમે ક્યાંથી શરૂઆત કરવી તે વિશે ચોક્કસ ના હો તો, માર્ગદર્શિકા
તમારા બાળકોને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખવામાં મદદરૂપ થવા તમારે જાણવી જરૂરી બધી બાબતો તમને
જણાવશે.
અમારી પાસે O2 Gurus (ઓટૂ ગુરુસ)નાં મફત સંસાધનો અને નિષ્ણાત માહિતી, કટિબદ્ધ સલાહ
કાં તો સ્ટોરમાં અથવા તો ફોન પર, અને અમારી Net Aware (નેટ અવેર) વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે . એ બધું જ તમને સહાયતા કરવા અહી ં છે , અને અમે તમને અને તમારા કુ મળા ડિજિટલ શોધકર્તા
બાળકો સાથે વાતચીતો કરવામાં મદદરૂપ થવા તમારી સાથે છીએ જેનાથી તેઓનું જ્ઞાન વધારવામાં અને
તેઓ ઓનલાઇન દુ નિયામાંથી શ્રેષ્ઠ શોધ સુરક્ષિત રીતે કરવાની ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે.

આજકાલ તે સમાનાંતર દુ નિયા છે. આ દુ નિયા ઓનલાઇન એક જુ દી અને
ઓફલાઇન એક અલગ જ દુ નિયા એવું નથી, તે બધું એકબીજા સાથે
સંકળાયેલં ુ છે. તે બધું વાસ્તવિક જીવન છે અને તે એક જ દુ નિયા છે.

ઓનલાઇન દુ નિયા બાળકોને ઘણી રીતે મદદ
કરી શકે છે …
આપણે જાણીએ છીએ કે ટે કનોલોજી અને ઓનલાઇન દુ નિયા બાળકોને ઘણી
આશ્ચર્યચકિત રીતોએ મદદ કરી શકે છે - તે તેઓને શીખવા દે છે , પોતાની
રચનાત્મક બાજુ શોધવા દે છે , અને મિત્રો અને કુ ટંુ બીજનો સાથે જોડાવા દે છે .

રમવું
બધાં બાળકો રમતા હોય છે – રમવાથી વિકાસ અને સામાજિક આવડતોમાં મદદ મળે છે . આ બધું
ઓનલાઇન સરખું જ છે , અને ઓનલાઇન પુષ્કળ શૈક્ષણિક રમતો છે જે શીખવામાં સુવિધાજનક બની
શકે છે .

રચનાત્મક બનવું
બાળકો શાળામાં અને ઘરે અદભુત રચનાઓ બનાવી શકે છે તેવી જ રીતે, તેઓ પોતાની રચનાત્મક
બાજુ ને ડિજિટલ યુગમાં શોધવાનું પસંદ કરે છે .

શીખવું
ઇન્ટરનેટ માહિતીનો અનંત સ્ત્રોત છે , જે ગૃહકાર્ય, પ્રોજેક્ટ્સ અને સામાન્ય જીજ્ઞાસા માટે મદદરૂપ
બને છે .

જોડાવું
બાળકો પાસે પોતાના દુ નિયાભરના મિત્રો અને કુ ટંુ બીજનો સાથે વાત કરવાની
તક રહે છે , જે બાળકોને પ્રિય છે , બિલકુ લ પુખ્ત ઉંમરની વ્યક્તિઓની જેમ.

પપ્પા, વર્કશોપ સહયોગી

3

4

ઓનલાઇન માટે શું જોવં ુ જોઇએ

એક ટીમ તરીકે કાર્ય કરવું

આપણે જાણીએ છીએ બાળકો ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવાના લાભોનો આનંદ માણે છે ,
પરં તુ આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે , સમયાંતરે, તેઓ ઓનલાઇન શું કરી રહ્યાં છે
તે વિશે તમને ચિતં ા થાય તેવું બની શકે.

ઓનલાઇન દુ નિયાની વાત કરીએ ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે તેમાં કોઇ
નિયમાવલી હોતી નથી અને દરેક કુ ટંુ બ અને દરેક બાળક જુ દુ હોય છે .

1
તેઓ શું જુ એ છે
બાળકો એવી અયોગ્ય સાહિત્ય સામગ્રીના સંપર્કમાં આવી શકે,
જે તેઓની ઉંમર અને તબક્કા માટે અનુકૂળ ના હોય.

2
તેઓ કોની સાથે વાત કરે છે
બાળકોને તેઓ અપરિચિત હોય તેવા લોકોના સંપર્કમાં આવવાનું અથવા તેઓ ચોક્કસ વ્યક્તિને, જેમ
કે કુ ટંુ બીજન, મિત્ર કે અન્ય કોઇ બાળકને જાણતા હોય તેવો ડોળ કરે તેવું જોખમ રહે તું હોય છે . આનું
પરિણામ અયોગ્ય સાહિત્ય સામગ્રી આપલે કરવાનું કે રૂબરૂ મળવાની ગોઠવણ કરવાનું આવી શકે છે .

તેથી અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તમે અને તમારા બાળકો સાથે મળીને શોધ કરો, એક કુ ટંુ બ તરીકે
વાતચીત કરીને, ઓનલાઇન દુ નિયા શોધીને, નિયમો સાથે સંમત થઇને અને સેટિંગ્સનું સંચાલન
કરીને. આગામી થોડાક પાનાઓમાં તે કે વી રીતે કરવું તેને ધ્યાનમાં લઇશું.

વાતચીત કરવી
શોધવું
સંમત થવું
સંચાલન કરવું

અપલોડ કરો
શું તમે જાણો છો?

3
તેઓ શું કરે છે
બાળકો અંગત માહિતી કે ફોટા (જાતીય) વહે ંચવા, અથવા અન્ય લોકો તે બાબતોને હમણાં કે ભવિષ્યમાં
કેવી રીતે જુ એ છે તેની ટિપ્પણીઓ કે નિવેદનો કરવા પ્રોત્સાહિત થઇ શકે.

ડાઉનલોડ કરો

50
Mb/S
17
Mb/S

20%
જેટલા માતા-પિતાઓએ નોધં ાવ્યું કે પોતાના બાળકો
ઓનલાઇન રહે વા વિશે તેઓની સૌથી મોટી ચિતં ા એ છે
કે તેઓના બાળકો તેઓ સાથે વાત કરશે નહિ જો તેઓને
પરેશાન કરી શકે તેવું કં ઇક તેઓ ઓનલાઇન જોશે.
YouGov સર્વેની શરૂઆત NSPCC દ્વારા, જુ લાઇ 2019 માં કરવામાં આવી.

5

6

વાતચીત કે વી રીતે શરૂ કરવી

વાતચીત કરવી
તમારા બાળકો સાથે મુક્તપણે અને નિયમિત રીતે
વાત કરવી એ તેઓને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખવામાં
મદદરૂપ થતી સૌથી શ્રેષ્ઠ રીત છે . બાળકો માટે ,
ઓનલાઇન જીવન વાસ્તવિક જીવન છે . તેઓના
દિવસ વિશે તમે પૂછતા હો બિલકુ લ એ સરખી રીતે,
તમારા બાળકો પાસે પહોચં ીને તેઓને પૂછો કે તેઓ
ં ત હો
ઓનલાઇન નિયમિત રીતે શું કરે છે – તમે ચિતિ
માત્ર ત્યારે નહી.ં

અમે જાણીએ છીએ કે બાળકો ઓનલાઇન શું કરે છે તે વિશે તેઓ સાથે
વાતચીત શરૂ કરવી મુશ્કેલભરી બની શકે છે . તેથી અહી ં મદદરૂપ થવા
કેટલીક રીતો જણાવી છે .

1

2

તેઓને પૂછો કે ઓનલાઇન રહે વામાં શેમાં
આનંદ મળે છે અને એ પણ કહો કે તેઓને
શેની ચિતં ા થાય છે .

તેઓ ઓનલાઇન કોની સાથે વાત કરતા હોઇ
શકે અને તેઓ કઇ માહિતી વહે ંચે છે તે વિશે
વાત કરો.

3

4

તેઓના મિત્રો ઓનલાઇન હોવાનું તેઓ
કેવી રીતે જાણે છે અને તેઓ કોણ હોવાનું
તેઓ કહે છે તે વિશે તેઓ સાથે
વાતચીત કરો.

ં ત કે પરેશાન કરતું કં ઇક જો
તેઓને ચિતિ
તેઓના જોવામાં આવે તો તેઓ શું કરશે તેની
ચર્ચા કરો – શું તેઓ જાણે છે કે કેવી રીતે
યુઝર્સ કે સાહિત્ય સામગ્રી બ્લોક કે
રિપોર્ટ કરવી?

યાદ રાખશો
નિયમિત રીતે અને ચુકાદો આપતા ન હો તેવી રીતે વાતચીતો કરવાથી, તમારા બાળકને
આરામ અનુભવવામાં અને એ ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે કે , જો તેઓને કોઇ ચિતં ાઓ
હોય તો, તેઓ તમારી પાસે આવીને તમારી સાથે વાત કરે તેવી શક્યતા વધારે રહે છે.
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હું મારા બાળક સાથે વાત કરું ત્યારે
બાળકને કે વં ુ લાગી શકે ?
તમારા બાળકને કે વું લાગી શકે તે વિશે વિચારવાનું યાદ રાખશો. તેઓ
ં ત કે અગવડભર્યું અનુભવે તેવું બની
ઓનલાઇન જુ એ તે વિશે તેઓ ચિતિ
શકે.
સમજાવો કે તમે બસ તેઓની પર નજર રાખી રહ્યાં છો અને એ કે તેઓ તમારી પાસે આવી શકે
છે જો તેઓને ચિતં ામાં મૂકતી કોઇ બાબત હોય.
તેઓને આશ્વાસન આપો અને તેઓને માહિતગાર રાખો કે:
•	
તમે તેઓના ઓફલાઇન અને ઓનલાઇન જીવનના, તમામ પહે લુઓમાં રસ ધરાવો છો
•	
તમે તેઓએ ઓનલાઇન જોયેલ વિષય-વસ્તુ વિશે વાત કરવા માગતા હો જેમ કે તેઓએ
જોયેલી સાઇટ્ સ અને એપ્લિકેશન્સ
• જ
 ો તેઓએ અયોગ્ય કે પરેશાન કરતું કં ઇક જોયું હોય, અથવા તે પોતાની જાતે મોકલ્યું હોય
તો, તેમાં તેઓનો વાંક નથી અને તેઓને જરૂર પડે ત્યારે તમે મદદરૂપ થવા હાજર છો.
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Net Aware
(નેટ અવેર - નેટથી જાગૃત રહે વં)ુ

શોધવું
તમારા બાળક સાથે રહીને બાળકને ઓનલાઇન જે
કરવામાં આનંદ આવતો હોય તે શોધી કાઢવાથી
બાળક પોતાની કોઇ ચિતં ાઓ તમને કહે તેવી
શક્યતા વધી જાય છે. તેઓને ઉપયોગ કરવા ગમતી
એપ્લિકે શન્સ અને ગેમ્સમાં સામેલ થઇને, તમે
તેઓની ઓનલાઇન વર્તણૂકની ચર્ચા તેઓ સાથે કરવા
વધારે સારી સ્થિતિમાં હશો.

તમારું બાળક વાપરતું હોય તે અત્યાધુનિક એપ્લિકેશન્સ, ગેમ્સ અને સોશિયલ મીડિયા
સાઇટ્ સ પર સરળ, બાઇટ કદની માહિતી અને સલાહ મેળવવા માગો છો?
Net Aware તેઓને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખવા અહી ં હાજર છે .
જો તમે તમારા Whatsapp માંથી તમારી Snapchat (સ્નેપચૅટ), અથવા તમારા Twitch (ટ્વિટ)માંથી
Twitter જાણતા ના હો તો, Net Aware મદદ કરી શકે છે .
તમે જોશો:
• F acebook, Instagram, Snapchat અને ઘણી સાઇટ્ સ અને એપ્લિકે શન્સ માટે પ્રાઇવસી
સેટિંગ્સ અને સુરક્ષા માર્ગરેખાઓ
• માતા-પિતાઓ અને બાળકો પાસેથી અત્યાધુનિક સમીક્ષાઓ
• O2 Gurus (ઓટૂ ગુરુસ) પાસેથી નિષ્ણાત ટે કનિકલ માહિતી.
તમે અત્યાધુનિક સમાચાર અને અદ્યતન માહિતી સીધી તમારા ઇનબોક્સમાં મેળવવા નોધં ણી પણ કરાવી
શકો છો.

વેબસાઇટ જુ ઓ, net-aware.org.uk
અને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રહે વા
અંગે અમારી કે ટલીક માહિતી પર
નજર કરો.

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

સંમત થવા લાયક કે ટલાક મુદ્દાઓ

સંમત થવું
એકવાર તમારું બાળક ઓનલાઇન શું કરે છે તે વિશે
તમે વાત કરો, અને એપ્લિકે શન્સ, સાઇટ્ સ અને
ગેમ્સ બાળકની સાથે જાણી લો એટલે, બાળકો જે
કરતા હોય તે માટે નિયમો અને સીમાઓ માટે સંમત
થવા વધારે સારી સ્થિતિમાં હશો.

1

2

તમારા બાળકની ઉંમર માટે કઇ સાહિત્ય
સામગ્રી યોગ્ય છે ? વીડિયો ગેમ્સ, ફિલ્મ્સ,
સોશિયલ નેટવર્ક્સ?

તમારા બાળકે ઓનલાઇન કોની સાથે વાત
કરવી જોઇએ અને તેઓ કેવી રીતે જાણશે કે
તેઓના મિત્રો તેઓ કહે છે તે જ છે ?

3
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સંમત થાવ કે તે શું છે અથવા શું વહે ંચવા લાયક
યોગ્ય નથી – કઇ માહિતી અંગત (નામ, સરનામું,
સ્થળ, સ્કૂ લ યુનિફોર્મમાં ફોટા) હોઇ શકે તે વિશે
વિચારો.

તમે કયા પૈતૃક નિયંત્રણો નક્કી કરશો અને તમે
આની સમીક્ષા કેવી રીતે કરશો?

5
તેઓના સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો અનુકૂળ સમય ક્યારે છે , અને ક્યારે નથી તે માટે સંમત થાવ.
આ નિયમો બંને રીતે કારગર કેવી રીતે રહે છે ? તમારા બાળક માટે રોલ મોડેલ બનો. તમે સંમત
થયા હો તેની નિયમિત રીતે સમીક્ષા કરો જેથી તમે અને તમારું બાળક અદ્યતન માહિતગાર રહો.

યાદ રાખશો
દરેક કુ ટંુ બ પોતાનો અભિગમ ધરાવતું હોય છે – તમારા માટે યોગ્ય હોય તે નક્કી કરવું મહત્વનું
હોય છે. શરૂઆત કરવા જેવી સારી બાબત ‘ફેમિલી એગ્રિમેન્ટ’ ટેમ્પ્લેટ છે જે અમે બનાવી છે અને
તેને તમે NSPCC વેબસાઇટ પર અથવા આ માહિતી પુસ્તિકાના પાછળના ભાગે જોઇ શકો છો.
વેબસાઇટ જુ ઓ, nspcc.org.uk/familyagreement

13

14

ટે કનોલોજી તમારા બાળકને ઓનલાઇન
સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરી શકે છે

સંચાલન કરવું

તમે તમારા બાળકની સાથે બે મુખ્ય પ્રકારની ગોઠવણોનું સંચાલન કરી શકો
છો.

તમારી કૌટું બિક ગોઠવણો અને નિયંત્રણોનું
ટે કનોલોજી મારફતે સંચાલન કરવાથી પણ
તમારા બાળકને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રહે વામાં
મદદ મળી શકે છે.

પૈતૃક નિયંત્રણો તમારા બાળકો જે જોઇ શકતા હોય અને તેઓ સંપર્કમાં આવતા હોય તે સાહિત્ય
સામગ્રીનો પ્રકાર પ્રતિબંધિત કરી શકે છે . આ ખાસ કરીને નાના બાળકોના માતા-પિતાઓમાં
લોકપ્રિય છે .
એપ્લિકે શન્સ, સાઇટ્ સ અને ગેમ્સ પર સાઇટ સેટિંગ્સ સહિતના પ્રાઇવસી સેટિંગ્સ પોતાને અનુકૂળ
ગોઠવો. આ તમારું બાળક જે તમારી સાથે વહે ંચતું હોય અને અન્ય લોકો જે જોતા હોય, જેમ કે
બાળકનું સ્થળ જેવી માહિતી તમને પસંદ કરવા દે છે .

યાદ રાખશો
બાળક એક મિત્ર કે સંબંધીના ઘરે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરે ત્યારે, પૈતૃક નિયંત્રણો અને
પ્રાઇવસી સેટિંગ્સ જુ દા જુ દા હોઇ શકે. આ કારણસર તમારા બાળક સાથે ઓનલાઇન
સુરક્ષાને લગતી વાતચીતો બહુ મહત્વની હોય છે , જેથી તેઓ સમજે કે તેઓને ઓનલાઇન
સુરક્ષિત રાખવા તમે નિયમો અને સીમાઓ સાથે કે મ સંમત થયા છો.
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તમારા બાળકોને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખવામાં
તમને મદદરૂપ થવા અમે અહી ં હાજર છીએ
અમારા સંસાધનો, સાધનો અને સેવાઓની શ્રેણી
તેને સરળ બનાવે છે .
Net Aware (નેટ અવેર - નેટથી જાગૃત રહે વં)ુ
Net Aware બાળકોને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરવા તેઓ
વાપરતા હોય તે એપ્લિકે શન્સ, ગેમ્સ અને સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્ સ વિશે સરળ,
બાઇટ કદની માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે . વેબસાઇટ જુ ઓ,
net-aware.org.uk (વધુ માહિતી પાન 12 પર છે ).
NSPCC હે લ્પલાઇન
ં ત પુખ્ત ઉંમરની વ્યક્તિ માટે વર્ષભર દરરોજ ખુલ્લી હોય છે .
NSPCC હે લ્પલાઇન એક બાળક વિશે ચિતિ
અમારા વ્યવસાયિકો સલાહ અને સહાયતા પૂરી પાડે છે , બાળકને લગતી ચિતં ાઓ સાંભળે છે , અને બાળ
સંરક્ષણ વિશે માહિતી આપે છે . સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 8 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી, અથવા અઠવાડિક
રજાઓમાં સવારે 9 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી 0808 800 5000 નંબર પર મફતમાં કૉલ કરો.

ઓનલાઇન સુરક્ષા સલાહ લાઇન
જો તમને પૈતૃક નિયંત્રણો વિશે કોઇ પ્રશ્ન હોય અથવા તમારું બાળક વાપરતું હોય તે સોશિયલ નેટવર્ક વિશે
ં ત હો તો, O2 નાં નિષ્ણાત ટે કનિકલ સલાહકારો અહી ં મદદ કરવા હાજર છે . સોમવારથી શુક્રવાર,
ચિતિ
સવારે 9 થી સાંજે 7 વાગ્યા સુધી 0808 800 5002 નંબર પર મફતમાં કૉલ કરો.

O2 Gurus (ઓટૂ ગુરુસ)
O2 નાં માયાળુ નિષ્ણાતો પાસેથી, રૂબરૂમાં અને સ્ટોરમાં મફત ઓનલાઇન સુરક્ષા
સલાહ કોઇપણ મેળવી શકે છે . તેઓ પૈતૃક નિયંત્રણો સેટ કરવાથી માંડીને બાળક
માટે ફોન સુરક્ષિત કરવાની રીત શીખવવા જેવી બાબતોમાં તમને મદદ કરશે.
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સંસાધનો
માતા-પિતાઓ અને શિક્ષકો શ્રેણીબદ્ધ સંસાધનો આપી શકે છે , જે ઓનલાઇન સુરક્ષાને લગતી સંપૂર્ણ
માહિતી અને સલાહથી ભરપૂર હોય છે .

પેરન્ટ વર્કશોપ્સ
અમે સમગ્ર UK માં કાર્યસ્થળો અને સામુદાયિક સમૂહોમાં પેરન્ટ વર્કશોપ્સ ચલાવીએ છીએ જે ઓનલાઇન
સુરક્ષાના તમામ ક્ષેત્રોમાં માતા-પિતાઓ માટે વ્યવહારુ માહિતી પૂરી પાડે છે . વધુ માહિતી મેળવવા ઇમેઇલ
મોકલો, parentworkshops@nspcc.org.uk

માતા-પિતાઓ વિરુદ્ધ બાળકો માટે ની રમત
અમારી માતા-પિતાઓ વિરુદ્ધ બાળકો માટે ની રમત
ઓનલાઇન દુ નિયા વિશે કોણ વધુ જાણે છે તે શોધી
કાઢવા, અને તમારા બાળકોને ઓનલાઇન સુરક્ષિત
રાખવા વિશે તમને તમારા બાળકો સાથે વાત કરવામાં
મદદરૂપ થવા માટે એક મોજમજાની, શૈક્ષણિક રીત છે .
o2.uk/PlayParentsvsKids

પપ્પા, વર્કશોપ સહયોગી
મે ં આ રમત માહિતીપ્રદ, ઉપયોગી અને પ્રવૃત્તમય રાખતી જોઇ. માતાપિતાઓ પોતે અનુભવેલા કોઇ મુદ્દાઓ અથવા અનુભવો વિશે વિચારી શકે છે.
તે એકતરફી ન હતી, તેનાથી તમારો રસ જળવાઇ રહ્યો હતો.
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તમે અને તમારા બાળકો માટે સહાયતા
Net Aware વેબસાઇટ જોવાથી માંડીને O2 Guru સાથે વાત કરવા સુધી, અમે

આ માહિતી પુસ્તિકામાં ઘણી રીતો જણાવી છે જે તમારા બાળકોને સુરક્ષિત રાખવામાં
તમને મદદ કરી શકે છે .
અને અમે NSPCC દ્વારા બાળકોને સહાયતા કરવામાં આવતી બાબતો વિશે પણ તમને કહે વા ઇચ્છતા હતા
– અમારી ચાઇલ્ડલાઇન સર્વિસ વિશે જેનો સંપર્ક જુ વાન લોકો તેઓને ચિતં ારૂપ કં ઇપણ બાબત માટે , અમારી
Zipit (ઝિપિટ) ઍપ મારફતે કરી શકે છે .

બાળકો માટે સહાયતા
બાળકો 0800 1111 નંબર પર કૉલ કરીને, વેબસાઇટ childline.org.uk જોઇને
અથવા ‘For Me’ ઍપ ડાઉનલોડ કરીને ચાઇલ્ડલાઇનનો 24/7 સંપર્ક કરી શકે છે
ં ત હોય ત્યારે, અયોગ્ય વર્તણૂક ચાઇલ્ડ
તેઓ પોતાના માટે અથવા તો બીજા કોઇપણ માટે ચિતિ
એક્સ્પ્લોઇટે શન એન્ડ ઓનલાઇન પ્રોટે ક્શન સેન્ટર (Child Exploitation and
Online Protection Centre - CEOP) ને નોધં ાવીને, વેબસાઇટ
ceop.police.uk/ceop-reporting પર જઇને કરી શકે છે .
Zipit (ઝિપિટ) ઍપ જુ વાનોને મનોરં જક ચિત્રો અને ટૂં કા વીડિયોનો ઉપયોગ કરીને અનિચ્છિત
ચેટને પ્રતિભાવ આપવા સક્ષમ બનાવે છે , તેને App અથવા Play stores માંથી ડાઉનલોડ

કરો
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અમારું ઓનલાઇન ફેમિલી એગ્રિમેન્ટ
ઓનલાઇન સુરક્ષા વિશે વાતચીતો શરૂ કરવા ફે મિલી એગ્રિમેન્ટ બનાવવું એક ચડિયાતી રીત છે .
આને અદ્યતન રાખવા તમે સાથે સંમત થયા હો તેની નિયમિતપણે સમીક્ષા કરતા હોવાની ખાતરી
કરો. વધુ માહિતી મેળવવા Net Aware જુ ઓ.

સંમતિ દર્શાવે છે , આ બાબત માટે :
(દા.ત. હું નવી ઍપ ડાઉનલોડ કરું તે પહે લાં તપાસવું)

અમે બંને સંમત થઇએ છીએ, આ બાબત માટે :
(દા.ત. આપણને ઓનલાઇન કરવામાં આનંદ આવતો હોય અને શા માટે તે વિશે નિયમિતપણે
વાત કરવી, આપણે ઓફલાઇન પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ બિલકુ લ તે જ રીતે)

સહી:

સંમતિ દર્શાવે છે , આ બાબત માટે :
(દા.ત. હું મારા બાળકના ફોટા ઓનલાઇન વહે ંચું તે પહે લાં મારા બાળક સાથે તે તપાસવું)

સહી:
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