ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਰੱਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌ ਜੂਦ ਹਾਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋ ਜ ਕਰ ਸਕਣ,
ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਵੀਗੇ ਟ ਕਰ ਸਕਣ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਖੋ ਜ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ।
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ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ
ਇਹ ਆਸਾਨ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਣ
ਵਾਲੇ ਜੋ ਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ, ਸਧਾਰਣ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ
ਲਈ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ।
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇ ਅੰਤ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ
ਖੋ ਜ ਕਰਨ - ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀਗੇ ਟ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਾਰ ਇੱ ਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਗ੍ ਹਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਖੇ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ
ਹਨ - ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੇ ਅੰਤ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਜੋ ਖਮ ਵੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹਾਂ।
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ NSPCC ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ O2 ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਿਆਂ ਕਰਕੇ , ਇਸ
ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ
ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱ ਥੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਦੇ ਵੇ ਗਾ ਜਿਸਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਸਟੋ ਰ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਫੋ ਨ ਤੇ , ਅਤੇ ਸਾਡੀ Net Aware ਵੈ ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,
O2 ਗੁਰੂ ਆਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਲਾਹ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹੈ , ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋ ਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੋ ਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਖੋ ਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਾਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ...
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਾਰ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ
ਨਾਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਣ, ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ
ਪੱ ਖ ਦੀ ਖੋ ਜ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਖੇ ਡੋ
ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਖੇ ਡਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁ ਨਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇ ਡਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਣਾਓ
ਜਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਅਦਭੁਤ ਸਿਰਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ
ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਖੋ ਜਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱ ਖੋ
ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਨੰਤ ਸਰੋ ਤ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਮਵਰਕ, ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਜੁੜੋ
ਅੱ ਜ-ਕੱ ਲ੍ਹ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਰ ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ
ਵੱ ਖ ਸੰ ਸਾਰ ਆੱ ਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ
ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱ ਕੋ ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇ ਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਹੋ ਣ,
ਬੱ ਚੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਬਾਲਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੈ ਡ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ
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4

ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਕੀ ਵੇ ਖਣਾ ਹੈ

ਇੱ ਕ ਟੀਮ ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਸਮੇ ਂ ਸਮੇ ਂ ਤੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋ ਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋ ਈ
ਨਿਯਮ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱ ਚਾ ਵੱ ਖਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।

1

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਇੱ ਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਜੋ ਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਾਰ
ਦੀ ਖੋ ਜ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋ ਜ ਕਰੋ ।
ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਫਿਆਂ ਅੰ ਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇ ਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰੀਏ।

ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਖਦੇ ਹਨ
ਬੱ ਚੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਗੱ ਲ ਕਰੋ

2
ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਖਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਜਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋ ਂ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੋ ਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱ ਸ,
ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਬੱ ਚਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

3
ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੋ ਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ (ਸੈ ਕਸਟਿੰ ਗ) ਲਈ, ਜਾਂ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਹੁ ਣ,
ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਕਿਵੇ ਂ ਵੇ ਖਦੇ ਹਨ।

ਖੋ ਜੋ
ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੋ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਿਤ ਕਰੋ

ਅੱਪਲੋਡ

50
Mb/S
17
Mb/S

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ?

20%
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਡੀ ਚਿੰ ਤਾ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇ ਖਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ ।
NSPCC, ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਤ YouGov ਸਰਵੇ ਖਣ।
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ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਿਵੇ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਗੱ ਲ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌ ਰ ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ, ਆੱ ਨਲਈਨ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ
ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਜਿਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰੋ ਗੇ ਕਿ
ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਦੋ ਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹਨ।

1

2

ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਨੂੰ ਚਿੰ ਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ
ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਣ ਹਨ।

ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੇ ਖਿਆ ਜਿਸ
ਨੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰ ਤਤ ਜਾਂ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ - ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌ ਕ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਨਿਯਮਤ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਗੈ ਰ-ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂ ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ
ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।

7

8

ਜਦੋ ਂ ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਮੇ ਰਾ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਵੇ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜੋ
ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰ ਤਤ ਜਾਂ ਬੇ ਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਚਿੰ ਤਾ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਸਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ:
•	
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਆੱ ਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰੁ ਚੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ
•	
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇ ਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਖਦੇ ਹਨ.
• ਜ ੇ ਕਰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇ ਖਿਆ ਹੈ , ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇ ਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ,
ਇਹ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ ਹੋ ।
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Net Aware

ਖੋ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹਨ,
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹੋ ਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਗੇ ਮਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਵੋ ਗੇ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਐਪਾਂ, ਗੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋ ਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਧਾਰਣ, ਬਾਈਟਸਾਈਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਖੋ ਜ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ? Net Aware ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹੈ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Whatsapp ਤੋ ਂ Snapchat ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ Twitch ਤੋ ਂ ਆਪਣੇ
Twitter ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ Net Aware ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖੋ ਗੇ:
• Facebook, Instagram, Snapchat ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਲਈ ਗੁਪਤਤਾ
ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇ ਸ਼
• ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਤੋ ਂ ਅਪ-ਟੂ -ਡੇ ਟ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
• O2 ਗੁਰੂ ਆਂ ਤੋ ਂ ਮਾਹਰਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਸਖੇ ।
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਧਾ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱ ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇ ਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Net-aware.org.uk ‘ਤੇ

ਜਾਓ

ਅਤੇ ਆੱ ਨਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿਣ
ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਇੱ ਕ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ।

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

ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ

ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੋ
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਪਾਂ,
ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਗੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਵੋ ਗੇ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ? ਵੀਡੀਓ ਗੇ ਮਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਸੋ ਸ਼ਲ
ਨੈ ਟਵਰਕ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇ ਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ
ਦੋ ਸਤ ਕੋ ਣ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਨ?
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ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਚਿਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਸਥਾਨ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱ ਚ ਫੋ ਟੋਆਂ)।

ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰੋ ਗੇ?

5
ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਦੋ ਂ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਕਦੋ ਂ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੋ ਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰੋ ਲ ਮਾਡਲ ਬਣੋ । ਨਿਯਮਤ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱ ਲ
ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਅਪ-ਟੂ -ਡੇ ਟ ਰਹੇ ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਹਰੇ ਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋ ਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਸਮਝਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ 'ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ' ਟੈ ਂਪਲੇ ਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
NSPCC ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Nspcc.org.uk/familyagreement ‘ਤੇ ਜਾਓ
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ਤਕਨੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਿਤ ਕਰੋ

ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇ -ਬਾਣੇ ਅਤੇ
ਨਿਯੰ ਤਰਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਇਸ ਗੱ ਲ ‘ਤੇ ਰੋ ਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕੀ ਦੇ ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਸਿੱਧ ਹਨ।
ਐਪਾਂ, ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਗੇ ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇ ਤ ਗੁਪਤਤਾ ਸੈ ਟਿੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਤ ਕਰੋ । ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋ ਣ ਕਰਨ
ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਦੇ ਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਜਦੋ ਂ ਕੋ ਈ ਬੱ ਚਾ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ,
ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਸੈ ਟਿੰ ਗਾਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੁੱਰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਗੱ ਲਬਾਤ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ
ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਏ ਹੋ ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌ ਜੂਦ ਹਾਂ
ਸਰੋਤਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਸਨੂੰ ਸੌ ਖੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਸੀਲੇ

Net Aware

ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਸਰੋ ਤਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆੱ ਨਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋ ਏ ਹਨ।

Net Aware ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਪਾਂ, ਗੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਣ, ਬਾਈਟਸਾਈਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
net-aware.org.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ (ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰ ਨਾ 12 'ਤੇ )।
NSPCC ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ
NSPCC ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇ ਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ,
0808 800 5000 ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰੋ , ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ ਸਵੇ ਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਸਲਾਹ ਲਈ ਲਾਈਨ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਬਾਰੇ
ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ , ਤਾਂ O2 ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇ ਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋ ਂ
ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0808 800 5002 ‘ਤੇ O2 ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
O2 ਗੁਰੂ

ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ O2 ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋ ਂ , ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਟੋ ਰ ਵਿੱ ਚ
ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ
ਦੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣਾਂ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਫੋ ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ
ਤੱ ਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ।
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ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
parentworkshops@nspcc.org.uk ‘ਤੇ ਮੇ ਲ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ

ਮਾਪੇ ਬਨਾਮ ਬਾਲ ਖੇ ਡਾਂ
(Parents vs Kids)

ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬਨਾਮ ਬੱ ਚੇ ਗੇ ਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ
ਸੰ ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਕੌ ਣ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
o2.uk/PlayParentsvsKids

ਡੈ ਡ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਮੈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱ ਗਿਆ।
ਮਾਪੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਏ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਇੱ ਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੀ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦ
Net Aware ਕੋ ਲ ਜਾਉਣ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱ ਕ O2 ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੱ ਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ

ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ NSPCC ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਸਾਡੀ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ
ਸੇ ਵਾ ਤੋ ਂ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ Zipit ਐਪ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰ ਤਤ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦ
ਬੱ ਚੇ 0800 1111 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ , childline.org.uk ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ 'ਫੋ ਰ ਮੀ'
ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ 24/7 ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਭਾਵੇ ਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹਨ, ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ceop.police.uk/ceop-reporting ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ

ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕੇ ਂ ਦਰ (CEOP) ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
Zipit ਐਪ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋ ਟੀਆਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਕੇ ਅਣਚਾਹੀ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣ ਲਈ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਐਪ ਜਾਂ ਪਲੇ ਅ ਸਟੋ ਰ
ਤੋ ਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ
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ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਇੱ ਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਅਪ-ਟੂ -ਡੇ ਟ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋ।
ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Net Aware ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ:
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੇ ਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ )

ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੋ ਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ:
(ਉਦਾ. ਨਿਯਮਿਤ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਲੈ ਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇ ਂ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)

ਦਸਤਖਤਸ਼ੁਦਾ:

ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ:
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੇ ਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਫੋ ਟੋਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ )

ਦਸਤਖਤਸ਼ੁਦਾ:
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