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ٹ
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کتا� چ� ےک اندر کیا ہ�ے
اس ب

تعارف

آپ ےک �� کو ٹ
ان�نیٹ پر جو خطرات پیش آ
بچ
ت
سک� یہ� یہ مفید کتابچہ اُن ےک بارے یم�
ئ
رہنما� فراہم کرتا ہ�ے ،اور
عمیل اور سادہ
نھ� محفوظ ن
رکھ� ےک یل� آپ جو کچھ کر
اُ ی
ت
سک� یہ� اور مزید مدد اور معاونت ےک یل�
آپ کہاں جا ت
سک� یہ� کہ بارے یم� کچھ
مشورہ فراہم کرتا ہ�ے۔

1

3

ان�نیٹ یک دنیا (آن الئن ورلڈ) ک�ےس بچوں یک مدد کر ت
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ی
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تعارف
ہیلو ،ہمارا مقصد یہ �ے کہ آپ ےک بچوں کو مدد دی ئ
جا� کہ وہ پُر اعتماد ط یر� ق�
ہ
ےس ٹ
سک� -اور کیس بھی قسم
ان�نیٹ یک دنیا ےک المحدود امکانات کو دریافت کر ی
سک�۔
ےک خطرات ےس محفوظ ط یر� ق� ےس نمٹ ی
سک� یہ� ،تخلیق کر ت
سک� یہ� ،سیکھ ت
ح�ان کن جگہ �ے۔ ہمارے �� کھیل ت
ٹ
سک� یہ�
ان�نیٹ یک دنیا ایک ی
بچ
ہ
ت
اور رابطہ کر سک� یہ�  -امکانات المحدود یہ�۔ لیکن خطرات بھی یہ�۔ ایس یل� ہم مدد ےک یل� موجود
یہ�۔
 NSPCCیک بچوں کا تحفظ کر ن� یم� مہارت اور  O2یک ٹیکنیکل سمجھ بوجھ کو یکجا کر ےک ہم ن� آپ
ن
ن
چا�ے آپ
ےک اعتماد کو بحال کر � اور عمیل معلومات اور مشورہ فراہم کر � ےک یل� یہ کتابچہ تیار کیا ہ�ے۔ ہ
ان�نیٹ ےک ماہر یہ� یا آپ کو ن
ٹ
نہ� کہ کہاں ےس ش�وع کریں ،یہ آپ کو ہر ی ز
چ� ےک
یقی� طور پرمعلوم ی
ض
ن
ن
ٹ
ن
بارے یم� آگاہ کرے گا جس یک آپ کو پا�� بچوں کو ان�نیٹ پر محفوظ رکھ� یم� مدد ید�� ےک یل� �ورت
ہ�ے۔
ہمارے پاس مفت وسائل اور ماہرانہ معلومات O2 ،ےک ماہرین ےس سٹور یم� یا ٹیلیفون پر خصویص
مشورہ،اور ہماری  Net Awareویب سائٹ دستیاب یہ�  .ان سب کا مقصد آپ کو معاونت فراہم کرنا ہ�ے
ٹ
(الیک�انک آالت استعمال کر ن� واےل چھو ٹ� بچوں) کو
اور ہم آپ اور آپ ےک چھو ٹ� ڈیجیٹل ایکسپلوررز
گ
ن
ن
ن
اییس بات چیت یم� مدد د� ن� ےک ل� جو اُن ےک علم کو بڑھا� یم� مدد دے � اور یہ ی ن
یق� دہا� کر � ےک
ی
ی
ان�نیٹ یک دنیا ےک ت
ل� آپ ےک پاس موجود یہ� کہ وہ ٹ
بہ�ین وسائل کو محفوظ ط یر� ق� ےس دریافت کر ہر�ے
ی
یہ�۔
آج کل یہ ایک متوازی دنیا �ے۔ یہ ٹ
ان�نیٹ یک دنیا (آن الئن) اور
ہ
ٹ
نہ� یہ� ،یہ سب میل
بغ� یک دنیا (آف الئن) الگ الگ ی
ان�نیٹ ےک ی
گ
جیل یہ�۔ یہ سب حقیقی زند� ہ�ے اور یہ سب ایک دنیا ہ�ے۔
والد ،ورکشاپ یم� ش�کت کر ن� واال
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ٹ
ان�نیٹ یک دنیا بہت ےس طریقوں ےس
بچوں یک مدد کر ت
سک� ہ�ے۔۔۔

جان� یہ� کہ ٹیکنالوجی اور ٹ
ہم ت
ح�ان کن طریقوں ےس
ان�نیٹ یک دنیا بہت ےس ی
سیکھ� ،ن
ن
بچوں یک مدد کر ت
اپ� تخلیقی صالحیتوں کو دریافت
ُنھ�
سک� ہ�ے  -یہ ا ی
ن
کر ن� ،اور دوستوں اور خاندان ےک ساتھ رابطہ کر � یم� مدد دے ت
سک� ہ�ے۔

کھیلنا

تمام �� کھ� تل� یہ�  -اس ےس اُن یک نشوونما اور سماجی صالحیتوں ےک سلسےل یم� مدد ت
مل� ہ�ے۔ یہ
بچ ی
ن
ٹ
سیکھ� یم� سہولت
ان�نیٹ پر بھی یا�ےس ہی ہ�ے ،اور بہت ےس تعلیمی کھیل بھی دستیاب یہ� جو
ت
فراہم کر سک� یہ�۔

تخلیق کرنا

ح�ان کن تخلیقات کر ت� یہ� بالکل ا�ےس ہی وہ ٹ
الیک�انک (ڈیجیٹل) آالت
ج�ےس ب� چ� سکول اور گھر یم� ی
ی
ی
ت
وغ�ہ پر بھی ن
اپ� تخلیقی صالحیتوں کو دریافت کرنا پسند کر � یہ�۔
ی

سیکھنا

ٹ
ان�نیٹ معلومات کا ایک المحدود ذریعہ ہ�ے،جو ہوم ورک،پراجیکٹس اور عمومی تجسس ےک یل�
مفید ہ�ے۔

رابطہ کرنا

ن
ن
کہ� بھی
چا�ے وہ دنیا یم� ی
بچوں ےک یل� پا�� دوستوں اور خاندان ےک ساتھ بات کر � ےک مواقع یہ� ہ
ت
ت
ج�ےس بالغ کر � یہ�۔
ہوں ،اس بات کو ب� چ� پسند کر � یہ� بالکل یا�ےس ہی ی

4

چ�وں پر نظر ن
ٹ
ان�نیٹ پر جن ی ز
رکھ� یک
ض�ورت ہ�ے

جان� یہ� کہ �� ٹ
ہم ت
ان�نیٹ کو استعمال کر ن� ےک فوائد ےس لطف اندوز ہو ت� یہ� لیکن
بچ
جان� یہ� کہ وقتاً فوقتاً آپ کو اس بارے یم� تشویشات ہو ت
ہم یہ بھی ت
سک� یہ� کہ
وہ ٹ
ان�نیٹ پر کیا کر ہر�ے یہ�۔

1

ت
دیکھ� یہ�
وہ کیا

بچوں کو یغ�مناسب مواد ےس واسطہ پڑ سکتا ہ�ے ،جو اُن یک عمر اور مرحےل ےک لحاظ ےس مناسب نہ ہو۔
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وہ کس ےس بات کر ت� یہ�

جنہ� وہ نہ ت
بچوں کو اس بات کا خطرہ �ے کہ ا�ےس لوگ اُن ےک ساتھ رابطہ کر ت
جان� ہوں ،یا پا� ن�
سک� یہ� ی
ی
ہ
ت
آپ کو کیس ا�ےس شخص ےک طور پر ظاہر کر ت
سک� یہ� �ج ےس وہ واقعی جان� ہوں ،جیسا کہ خاندان کا
ی
ئ
ئ
نت� ج� یم� یغ�مناسب مواد کا تبادلہ ہو سکتا ہ�ے یا مالقات ےک یل�
کو� فرد ،دوست یا کو� اور بچہ۔ اس ےک ی
انتظام کیا جا سکتا ہ�ے۔

3

وہ کیا کر ت� یہ�

سک� �ے کہ وہ ت
شی� کریں ن
ذا� معلومات یا فوٹوز ئ
بچوں کو یہ ترغیب دی جا ت
بھیج�)
(یع� دورسوں کو
ی
ہ
(سیکسٹنگ) ،یا اییس آراء یا بیانات دیں جو اس بات پر اثر انداز ہو ت
سک� یہ� کہ دورسے لوگ اب یا
گ
ند� یم� بعد ازاں اُن ےک بارے یم� کیا ئ
را� ت
رکھ� یہ�۔
ز

ایک ٹیم ےک طور پر کام کرنا
جان� یہ� کہ ئ
ان�نیٹ یک دنیا کا معاملہ آتا �ے تو ہم ت
جب ٹ
کو� ضوابط یک
ہ
نہ� ہ�ے اور ہر خاندان اور ہر بچہ دورسوں ےس مختلف ہ�ے۔
کتاب ی
چا� ت� یہ� کہ آپ اور آپ ےک ب� چ� مل کر اےس دریافت کریں ،ایک خاندان ےک طور پر
چنانچہ ہم ہ
ن
ن
ٹ
بات چیت کر ن� ،ان�نیٹ یک دنیا کو دریافت کر � ،ضوابط پر اتفاق کر � اور سیٹنگز کاانتظام
گ
پڑھ� � کہ یہ یک�ےس کریں۔
کر ن� ےک ذ یر�ےع۔ اگےل چند صفحات یم� ہم اس بارے یم� ی

بات کریں
دریافت کریں
اتفاق کریں

ڈاؤن لوڈ

انتظام (منظم) کریں
کیا آپ ت
جان� تےھ؟

اپ لوڈ

50
Mb/S
17
Mb/S

20%

والدین ن� بتایا کہ اُن ےک �� ٹ
ان�نیٹ پر جو کچھ کر ہر�ے یہ�
بچ
ن
پریشا� یہ ہ�ے کہ اگر
اُس ےک بارے یم� اُن یک سب ےس بڑی
ان�نیٹ پر ئ
ت
اُن ےک �� ٹ
کو� اییس ی ز
ُنھ�
چ�
دیکھ� یہ� جو ا ی
بچ
گ
پریشان ت
نہ� کریں �۔
کر� ہ�ے تو وہ اُن ےک ساتھ بات ی
 NSPCCےک ایما پر کیا ن
ئ
جوال� 2019
جا� واال  YouGovرسوے،
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گفتگو کس طرح ش�وع کریں

بات کریں

گ
پا� ن� بچوں ےک ساتھ ب�تکلفانہ اور باقاعد� ےس
ان�نیٹ پر محفوظ ن
نھ� ٹ
رکھ� یم� مدد
بات کرنا اُ ی
بہ�یں طریقہ �ے۔ بچوں ےک ل� ٹ
د� ن� کا ت
ان�نیٹ
ی
گ ہ
ی
گ
یک زند� حقیقی زند� ہ�ے۔ جس طرح آپ اُن ےس
گ
پوچھ� � اُیس طرح یہ
اُن ےک دن ےک بارے یم�
ی
گ
معلوم کر ن� ےک یل� پا� ن� ب� چ� ےک ساتھ باقاعد� ےس
بات چیت کریں کہ وہ ٹ
ان�نیٹ پر کیا کر ہر�ے یہ�-
نہ� جب آپ پریشان ہوں
رصف اُس وقت ی

جان� یہ� کہ ا� ن� �� ےک ساتھ اس بارے یم� گفتگو ش�وع کرنا کہ وہ ٹ
ہم ت
ان�نیٹ پر کیا
پ بچ
کر ہر�ے یہ� مشکل محسوس ہو سکتا ہ�ے۔ چنانچہ یہاں مدد ےک یل� چند ط یر� ق� یہ�؛

1

2

پوچھ� کہ ٹ
ان�نیٹ پر وہ کیا کر ن� ےس
اُن ےس
ی
ت
ز
ُنھ�
ا
بات
کیا
ن�
اور
ہ�
�
ہو
اندوز
لطف
ی
ی
ی
ت
پریشان کر� ہ�ے۔

اس بارے یم� بات کریں کہ وہ ٹ
ان� نیٹ پر
شاید کس ےک ساتھ بات کر ہر�ے یہ� اور وہ کیا
ئ
شی� کر ہر�ے یہ�۔
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اُن ےک ساتھ اس بارے یم� بات چیت کریں کہ
ٹ
ان�نیٹ پر پا� ن� دوستوں ےک بارے یم� وہ یک�ےس
ت
ت
جان� یہ� کہ وہ وہی یہ� جو وہ کہ� یہ� کہ
وہ یہ�۔

اُن ےک ساتھ بات چیت کریں کہ اگر وہ ئ
کو� اییس
ت
یز
ُنھ� فکرمند یا پریشان
چ�
دیکھ� یہ� جو ا ی
گ
ت
ت
کر� ہ�ے تو وہ کیا کریں � -کیا وہ جان� یہ� کہ
استعمال کنندگان یا مواد کو یک�ےس روکنا(بالک
کرنا) �ے اور ک�ےس اُن یک رپورٹ ن
کر� ہ�ے۔
ی
ہ

رکھ�
یاد ی
گ
باقاعد� ےس ،اور ئ ئ
گفتگوئ� کر ن� ےس آپ ےک
بغ�
پا� ن� بچوں ےک ساتھ
ی
کو� را� ید� ی
گ
گ
ن
ن
�� کو اطمینان محسوس کر � یم� مدد مےل � اور اس ےس یہ ی ن
یق� دہا� ہو � کہ
بچ
گ
ُنھ� واقعی ئ
کو� پریشانیاں ہوں � تو اس بات کا زیادہ امکان ہ�ے کہ وہ آپ ےک
اگر ا ی
گ
گ
پاس ا یٓئ� � اور بات کریں �۔
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جب یم� ا� ن� �� ےس بات کرتا /ت
کر�
پ بچ
ہوں تو وہ کیسا محسوس کر سکتا ہ�ے؟
رکھ� کہ آپ کا بچہ کیسا محسوس کر سکتا ہ�ے۔
اس بارے یم� سوچنا یاد ی
ت
وہ ٹ
چ�ن
ان�نیٹ پر جو کچھ
دیکھ� یہ� اُس ےک بارے یم� پریشان اور ب� ی
ہو ت
سک� یہ�۔

حا� یہ� اور یہ کہ اگر ئ
وضاحت کریںکہ آپ تو بس اُن ےک ل� ض
ُنھ� پریشان کر رہی
کو� بات ا ی
ی
�ے تو وہ آپ ےک پاس آ ت
سک� یہ�۔
ہ
بتائ� کہ:
ا ی
ُنھ�تسیل دیںاور ی
گ
•	آپ اُن یک زند� ےک تمام پہلوؤں یم� دلچس� ت
رکھ� یہ� ،آف الئن اور آن الئن
پ
گ
ن
•	اُپ اُس مواد ےک بارے یم� بات چیت کرنا پسند کریں � جو اُنھوں � ٹ
ان�نیٹ پر دیکھا ہ�ے
جیسا کہ سائٹس اور ایپس جو اُنھوں ن� دیکےھ یہ�

• اگر اُنھوں ن� ئ
کو� یغ�مناسب یا پریشان کن ی ز
چ� دیکھی ہ�ے ،یا خود اےس بھیجا ہ�ے ،تو یہ اُن یک
ُنھ� آپ یک ض�ورت ہ�ے تو آپ وہاں موجود یہ�۔
نہ� ہ�ے اور اگر ا ی
غلطی ی
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 Net Awareٹ
(ان�نیٹ ےس آگاہی)

دریافت کریں

آپ کا بچہ ٹ
ان�نیٹ پر جو کچھ کر ن� ےس لطف
اندوز ہوتا ہ�ے اُس ےک ساتھ اکٹےھ اس بارے یم�
دریافت کر ن� ےس اس بات کا زیادہ امکان ہو گا کہ
نھ� ئ
کو� پریشانیاں یہ� تو وہ آپ ےس بات
اگر اُ ی
گ
کریں �۔ وہ جن ایپس اور گیمز کو استعمال کرنا
پسند کر ت� یہ� اُن یم� شامل ہو ن� ےس آپ اُن
ےک ٹ
ان�نیٹ پر رو ی� ےک بارے یم� اُن ےک ساتھ بات
گ
چیت کر ن� ےک ل� ت
بہ� پوزیشن یم� ہوں �۔
ی

ٓاپ ےک ب� چ� جو تازہ ترین ایپس ،گیمز اور سوشل میڈیا سائٹس استعمال کر
ہر�ے یہ� کیا اُن ےک بارے یم� سادہ اور مخترص معلومات اور مشورہ تالش
ان�نیٹ پر محفوظ ن
نھ� ٹ
رکھ� یم� آپ کو مدد
کر ہر�ے یہ�؟  Net Awareاُ ی
ید� ن� ےک یل� یہاں ہ�ے۔
نہ� ہ�ے
اگر آپ کو پا� ن�  Snapchatاور  Whatsappاور پا� ن�  Twitterاور  Twitchکا فرق معلوم ی
تو  Net Awareمدد دے سکتا ہ�ے۔
گ
آپ مندرجہ ذیل ی ز
پائ� �:
چ�یں ی
ج�ےس مزید سائٹس اور ایپس ےک یل� پرائیوییس
•  Facebook, Instagram, Snapchatاور اس ی
ت
حفاظ� رہنما ہدایات
سیٹنگز اور
• والدین اور بچوں یک طرف ےس تازہ ترین جائزے
•  O2ےک ماہرین ےس ماہرانہ ٹیکنیکل تجاویز
خ�وں اور ئن� تبدیلیوں ےک بارے یم� معلومات فوراً پا� ن� ان-باکس یم� وصول
آپ تازہ ترین ب
ت
کر ن� ےک یل� رضامندی کا اظہار (سائن اپ) کر سک� یہ�۔

 net-aware.org.ukمالحظہ کریں
ٹ
ر� ن� ےک
اور ان�نیٹ پر محفوظ ہ
بارے یم� ہماری کچھ معلومات
پڑھ�
کو ی

Listing Apps New Brand Filter Colours

24/06/2019

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.

12

11

Turn on comment mode to
collaborate on this prototype

OFF

1/2

0 Comments

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

اتفاق کر ن� ےک یل� کچھ نکات

اتفاق کریں

گ
چک� �
جب آپ اس بارے یم� بات چیت کر ی
کہ آپ کا بچہ ٹ
ان�نیٹ پر کیا کرتا ہ�ے ،اور مل کر
گ
ایپس ،سائٹس اور گیمز کا جائزہ ےل یل� � تو پھر
گ
آپ ت
بہ� پوزیشن یم� ہوں � کہ وہ جو کچھ کر ت�
یہ� اُس ےک یل� ضوابط اور حدود پر اتفاق کریں۔

2

1

آپ ےک �� کو ٹ
ان�نیٹ پر کس ےک ساتھ بات
بچ
ن
ُنھ� یک�ےس معلوم ہو گا کہ
چا� ی� اور ا ی
کر� ہ
ت
اُن ےک دوست وہی یہ� جو وہ کہ� یہ� کہ یہ�؟

آپ ےک ب� چ� یک عمر ےک یل� کون سا مواد مناسب
فلم� ،سوشل نیٹ ورکس؟
ہ�ے؟ وڈیو گیمز ،ی

4

3

لگا� ن
آپ والدین یک طرف ےس ئ
جا� وایل کون
گ
(پی�نٹل ٹ
یس پابندیاں ئ
کن�ولز) مقرر کریں �
گ
اور آپ ان کا یک�ےس جائزہ یل� �؟

اس بات پر اتفاق کریں کہ ئ
شی� کر ن� ےک یل� کیا
نہ� ہ�ے -اس بارے
مناسب ہ�ے اور کیا مناسب ی
سوچ� کون یس معلومات ت
ذا� معلومات
یم�
ی
ت
ہو سک� یہ� (نام ،پتہ ،مقام ،سکول یونیفارم
یم� فوٹوز)۔

5

اس بات پر اتفاق کریں کہ اُن ےک آالت استعمال کر ن� ےک یل� کون سا وقت مناسب ہ�ے اور کون
نہ� ہ�ے۔ یہ ضوابط دونوں طرف یک�ےس کام کر ت� یہ�؟ پا� ن� ب� چ� ےک یل� ایک کرداری نمونہ (رول
سا ی
گ
بن�۔ باقاعد� ےس اس بات کا جائزہ یل� کہ آپ ن� کس بات پر اتفاق کیا ہ�ے تا کہ آپ
ماڈل)
ی
اور آپ کا بچہ تازہ ترین صورت حال ےس آگاہ یہ�۔

رکھ�
یاد ی
ہر خاندان کا اپنا الئحہ عمل ہوتا ہ�ے  -یہ معلوم کرنا اہم ہ�ے کہ آپ ےک یل� کیا درست ہ�ے۔ آغاز ےک
ن
’خاندا� معاہدے ( ‘)family agreementکا نمونہ جو ہم ن� تیار کیا ہ�ے اور جو آپ NSPCC
یل�
ت
کتا� چ� یک پشت پر مالحظہ کر سک� یہ� ایک اچھا اقدام ہ�ے۔
یک ویب سائٹ پر یا اس ب
 nspcc.org.uk/familyagreementمالحظہ کریں۔
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انتظام کریں

ٹیکنالوجی ےک ذ یر�ےع پا� ن� خاندان یک سیٹنگز اور
ٹ
کن�ولز کو منظم کر ن� ےس بھی آپ ےک ب� چ� کو
رکھ� یم� مدد مل ت
ان�نیٹ پر محفوظ ن
ٹ
سک� ہ�ے

ٹیکنالوجی ٓاپ ےک �� کو ٹ
ان�نیٹ پر
بچ
ت
محفوظ ن
رکھ� یم� مدد دے سک� ہ�ے

دو بڑی اقسام یک سیٹنگز یہ� جو آپ ا� ن� �� ےک ساتھ اکٹےھ ےط کر ت
سک� یہ�۔
پ بچ

پی�نٹل ٹ
دیکھ� یہ� اور جس قسم ےک مواد ےس اُن کا واسطہ پڑتا �ے ئ
ت
کن�ولز
آپ ےک ب� چ� جو مواد
ہ
ٹ
ت
ُنھ� محدود کر سک� یہ�۔ چھو � بچوں ےک والدین یم� یہ خاص طور پر مقبول یہ�۔
ا ی
ایپس ،سائٹس اور گیمز پر پرائیوییس سیٹنگز بشمول مقام ےس متعلقہ (لوکیشن) سیٹنگز کو
سک� یہ� کہ آپ کا بچہ دورسوں ےک ساتھ کیا ئ
درست کریں۔ اس طرح آپ یہ انتخاب کر ت
شی� کرتا ہ�ے
ت
دیکھ� یہ� ،جیسا کہ اُن کا مقام۔
اور دورسے کیا

رکھ�
یاد ی
جب ئ
ان�نیٹ استعمال کرتا �ے تو ئ
رش� دار ےک گھر پر ٹ
کو� بچہ کیس دوست یا ت
پی�نٹل
ہ
ٹ
کن�ولز اور پرائیوییس سیٹنگز ہو سکتا ہ�ے مختلف ہوں۔ ایس وجہ ےس آپ ےک ب� چ� ےک ساتھ
گ
گفتگوئ� ن
ان�نیٹ پر تحفظ (آن الئن ٹ
ٹ
ات� اہم یہ� تا کہ
سیف�) ےک بارے یم� باقاعد� ےس
ی
ن
ن
ٹ
ُنھ� ان�نیٹ پر محفوظ رکھ� ےک یل� کیوں ضوابط اور حدود
سک� کہ آپ � ا ی
وہ سمجھ ی
پر اتفاق کیا ہ�ے۔
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آپ کو ا� ن� بچوں کو ٹ
ان�نیٹ پر محفوظ
ن پ
ن
د�� ےک یل� موجود
رکھ� یم� مدد ی
ہمارے وسیع قسم ےک وسائل ،آالت اور رسوسز اےس
آسان بنا ید� ت� یہ�۔
 Net Awareٹ
(ان�نیٹ ےس آگاہی)

ان�نیٹ پر محفوظ ن
 Net Awareبچوں کو ٹ
رکھ� یم� مدد ید� ن� ےک یل� اُن
ایپس ،گیمز اور سوشل میڈیا سائٹس ےک بارے یم� جو ب� چ� استعمال کر
ہر�ے یہ� سادہ اور مخترص معلومات اور مشورہ فراہم کرتا ہ�ے۔
جائ� (مزید معلومات صفحہ  12پر)
 net-aware.org.ukپر ی

 NSPCCہیلپ الئن
 NSPCCہیلپ الئن سال ےک ہر دن کیس بھی یا�ےس بالغ ےک یل� کھیل ہ�ے جو کیس ب� چ� ےک بارے یم� فکرمند ہو۔
پریکٹیش�ز مشورہ اور معاونت فراہم کر ت� یہ� ،کیس �� ےک بارے یم� تشویشات کو ت
ن
سن� یہ� اور
ہمارے
بچ
ت
بچوں ےک تحفظ ےک بارے یم� معلومات یک پیشکش کر � یہ�۔  0808 800 5000پر مفت فون کریں سوموار
ےس جمعہ تک صبح  8ب� ج� ےس رات  10ب� ج� تک ،یا ویک اینڈز پر صبح  9ب� ج� ےس شام  6ب� ج� تک۔

ٹ
ان�نیٹ پر تحفظ ےک بارے یم� مشورے ےک یل� ٹیلیفون الئن

ئ
ٹ
ئ
چا� ت� یہ� یا کیس سوشل نیٹ ورک ےک بارے یم� �ج ےس
اگر پی�نٹل کن�ولز ےک بارے یم� آپ کو� سوال پوچھنا ہ
آپ کا بچہ استعمال کرتا �ے تشویش ت
رکھ� یہ� تو  O2ےک ماہر ٹیکنیکل ایڈوائزرز مدد ےک یل� موجود یہ�۔
ہ
 0808 800 5002پر  O2کو مفت فون کریں سوموار ےس جمعہ تک صبح  9ب� ج� ےس شام  7ب� ج� تک۔

 O2ےک ماہرین

کو� بھی شخص ت
 O2ےک ملنسار ماہرین ےس ئ
ذا� طور پر یا سٹور یم� ٹ
ان�نیٹ پر
پی�نٹل ٹ
تحفظ ےک بارے یم� مفت مشورہ حاصل کر سکتا �ے۔ وہ ئ
کن�ولز سیٹ
ہ
کر ن� ےس ےل کر کیس ب� چ� ےک یل� فون کو یک�ےس محفوظ بنانا ہ�ے ےک بارے یم�
گ
ن
سکھا� تک ہر ی ز
چ� ےک معامےل یم� آپ یک مدد کریں �۔
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وسائل

سک� یہ� جو ٹ
والدین اور ٹیچرز ئک� قسم ےک وسائل طلب کر ت
ان�نیٹ پر تحفظ ےک بارے یم� معلومات اور
مشورے ےس بھرے ہو ئ� یہ�۔

والدین ےک یل� ورکشاپس

ٹ
کمیون� گروپس یم� والدین ےک یل� ورکشاپس کا انتظام
ہم پورے یو ےک یم� کام یک جگہوں پر اور
ان�نیٹ پر تحفظ ےک تمام شعبوں یم� والدین ےک ل� عمیل تجاویز فراہم ت
کر ت� یہ� جو ٹ
کر� یہ�۔
ی
 parentworkshops@nspcc.org.ukپر ای میل بھیج کر مزید معلومات حاصل کریں

Parents vs Kids game
(والدین بخالف ب� چ� کھیل)

ہماری  Parents vs Kids gameپُرلطف ہ�ے ،اور یہ
جان� کا کہ ٹ
ن
ان�نیٹ یک دنیا ےک بارے یم� کون زیادہ
جانتا �ے اور ٹ
ان�نیٹ پر محفوظ ہر� ن� ےک متعلق
ہ
ا� ن� بچوں ےک ساتھ بات کر ن� یم� آپ کو مدد د��ن
ی
پ
کا تعلیمی طریقہ ہ�ے۔ o2.uk/PlayParentsvsKids

والد ،ورکشاپ یم�
ش�کت کر ن� واال
ت
معلوما� ،مفید اور دلچسپ پایا۔ والدین کیس بھی
یم� ن� اےس
قسم ےک مسائل یا تجربات جن ےس اُن کا واسطہ پڑ چکا ہ�ے ےک بارے
یم� سوچ ت
دلچس�
نہ� تھی ،اس ن� آپ یک
سک� تےھ۔ یہ یکطرفہ ی
پ
کو برقرار رکھا۔
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آپ اور آپ ےک بچوں ےک یل� معاونت

ن
کتا� چ� یم�  Net Awareکو مالحظہ کر ن� ےس ےل کر  O2ےک کیس ماہر ےک
ہم � اس ب
ساتھ بات کر ن� تک بہت ےس طریقوں پر ن
روش� ڈایل ہ�ے جن ےس آپ پا� ن� بچوں کو
رکھ� ےک ل� مدد ےل ت
محفوظ ن
سک� یہ�۔
ی

اور ہم آپ کو اُس معاونت ےک بارے یم� بھی بتانا چا� ت� تےھ جس یک  NSPCCبچوں کو پیشکش ت
کر� ہ�ے -
ہ
چ� ےک بارے یم� رابطہ کر ت
ہماری  Childlineرسوس جس ےک ساتھ نوعمر افراد کیس بھی اییس ی ز
سک� یہ� جو
ُنھ� پریشان ت
کر� ہو ےس ےل کر ہماری  Zipitایپ تک۔
ا ی

بچوں ےک یل� معاونت
ب� چ� 0800 1111پر ٹیلیفون کر ےک childline.org.uk ،پر جا کر یا ‘ ’For Meایپ کو ڈاؤن لوڈ
گھن�  Childlineےک ساتھ رابطہ کر ت
ہف� ےک  7دن اور ہر دن  24ٹ
کر ےک ت
سک� یہ�۔
چا�ے وہ خود پا� ن� بارے یم� پریشان ہوں یا کیس اور ےک بارے یم�
ہ
 ceop.police.uk/ceop-reportingپر جا کر
) the Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOPکو اطالع دی جا ت
سک� ہ�ے۔
 Zipitایپ نوعمر افراد کو اس قابل ت
بنا� ہ�ے کہ وہ مزاحیہ تصاویر اور مخترص ویڈیوز کو
سک� ،اےس ایپ یا پ�ےل سٹورز ےس ڈاؤن
استعمال کر ت� ہو ئ� یغ�مطلوبہ چیٹ کا جواب دے ی
لوڈ کریں۔
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ن
ٹ
خاندا� معاہدہ
ان�نیٹ ےک متعلق ہمارا
ن
خاندا� معاہدہ تیار کرنا ایک ت
ٹ
بہ�ین طریقہ ہ�ے۔ یہ
ان�نیٹ پر تحفظ ےک بارے یم� گفتگو کا آغاز کر ن� ےک یل�
گ
یق� ن
ین
دہا� کریں کہ آپ ن� جس بات پر مل کر اتفاق کیا ہ�ے اُس کا باقاعد� ےس جائزہ یل� تا کہ اُےس تازہ ترین
رکھ�۔ مزید معلومات ےک یل�  Net Awareمالحظہ کریں.
ی

اتفاق کر ت
تا/کر� ہوں (کر ت� یہ�) کہ :
(مثال ً اس ےس پہےل کہ یم� ئ
کو� نیا ایپ ڈاؤن لوڈ کروں جانچ کرنا)

ہم دونوں اس پر اتفاق کر ت� یہ�:
گ
باقاعد� ےس اس بارے یم� بات کریں کہ ہم آن الئن ٹ
(ان�نیٹ پر) کیا کر ن� ےس لطف اندوز
(مثال ً
گ
ٹ
بغ�) رسگرمیوں ےس ہوں �)
ےک
نیٹ
(ان�
الئن
ٓف
ا
ہم
ےس
ج�
ہی
ےس
ا�
بالکل
کیوں،
اور
ہ�
ی
ہو ت� ی
ی
ی

دستخط:

اتفاق کر ت
تا/کر� ہوں (کر ت� یہ�) کہ :
(مثال ً اس ےس پہےل کہ یم� ا� ن� بچوں یک تصویریں آن الئن ئ
شی� کروں اُن ےس معلوم کرنا)
پ

دستخط:
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