
ਇੰਟਰਨੈਟ - ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਾਨ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਸਾਨਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤਰੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤਰੇ, ਕਈ ਵੱਖ ਤਰੀਚਕਆਂ ਚਵੱਿ ਜੁੜਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਰਿਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦਰੇ ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਚਕ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਵੱਿ ਹਮਰੇਸਾ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰ ਦਰੇ ਰਚਹੰਦਰੇ ਹਨ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਿਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦਰੇ ਪ੍ਯੋਗ ਦਰੇ ਨਾਲ ਅਪਿਰੇਟ ਹੰੁਦਰੇ ਰਚਹਣਾ ਇੱਕ ਿੁਨੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਕਦਰੇ-ਕਦਾਈ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਿਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸਲਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਿਰੇ ਤੋਂ ਚਬਹਤਰ ਹ, ਹਾਲਾਂਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤਰੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤਦ ਵੀ ਸਲਾਹ ਅਤਰੇ ਸੁਰੱਚਖਆ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਿਰੇ ਬੱਿਰੇ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਰੇ ਚਜਹਨਾਂ ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚਕਚਰਆਵਾਂ ਦਰੇ ਆਧਾਰ ਤਰੇ ਵੱਖ ਹੋਣਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਚਵਤ 
ਔਨਲਾਈਨ ਜੋਚਖਮਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਚਵੱਿ ਸਮੂਚਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਿਰਣ:
ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਅਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਚਕਚਰਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਰੇ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤਰੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਰੇ ਚਨਸਾਨ ਜੋ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਰੇ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਹਨ, 
ਤੋਂ ਸਿਰੇਤ ਰਚਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਚਗਆਤ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵਰੇ ਚਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਕੌਣ ਦਰੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਸੰਭਾਚਵਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ, ਚਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤਰੇ ਅਣਜਾਣ 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਰੇ ਬੱਿਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਨੇਚਹਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤਰੇ ਚਵਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਿਨਾ ਦਰੇਣ ਦਰੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤਰੇ ਇਹ ਚਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰਰੇ 
ਿਰਿਾ ਕਰੋ।

ਸਮੱਗਰੀ: 
ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤਰੇ ਤਕਲੀਫਦਰੇਹ ਅਤਰੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਚਜਕ ਨੈਟਵਰਕਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੇਿਾਂ, ਬਲੌਗਸ ਅਤਰੇ 
ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰ ਿ ਕੀਤੀ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸਰੇਯੋਗਤਾ ਤਰੇ ਚਵਿਾਰ ਕਰਨ ਅਤਰੇ 
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਚਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਚਲਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕਰੇ ਨਾਲ 

ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਰੂ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋਣ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ, ਉਸਦਰੇ ਲਰੇਖਕ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰਨ ਦਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਚਸੱਟਰੇ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ। 

ਸੰਪਰਕ: 
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਕ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਰਰੇ ਦੱਸਦਰੇ ਹਨ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਰੇ ਚਵੱਿ 
ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਚਨਯਚਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਸੂਿੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤਰੇ ਅਣਿਾਹਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ 
ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਕਦਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਚਨਜਤਾ ਸੈਚਟੰਗਸ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਚਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਰੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਰੇਕ 

ਦੋਸਤ ਉੱਥਰੇ ਪੁੱ ਜਣ ਦਰੇ ਯੋਗ ਹੋਵਰੇ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਫਕਰ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਿਾ ਗਲਤ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸੰਪਰਕ ਚਵੱਿ ਹੈ ਜਾਂ ਚਕਸਰੇ ਦੂਜਰੇ ਚਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰ ਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸੂਿਨਾ ਬਾਲ ਸੋਸਣ ਅਤਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਖਆ ਕੇਂਦਰ (www.ceop.police.uk) ਦੁਆਰਾ ਪੁਚਲਸ ਨੰੂ ਚਦਓ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਿਾ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕਰੇਸਾਹੀ ਦਾ ਚਸਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਸਦੀ ਸੂਿਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤਰੇ ਔਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਿਰੇ ਬੱਿਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਰੇਸਾਹੀ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਪਰਰੇਸਾਨ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਰੇ ਚਕਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ 
ਔਨਲਾਈਨ ਧੱਕਰੇਸਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦਰੇ ਭਰੋਸਰੇਯੋਗ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦਰੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।

ਵਪਾਰਵਾਦ: 
ਕਦਰੇ-ਕਦਾਈ ਂਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਚਨਜਤਾ ਅਤਰੇ ਅਨੰਦ ਚਵਚਗਆਪਨਾਂ ਅਤਰੇ ਮਾਰਕੀਚਟੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਚਵਤ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ, ਚਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ 
ਪੈਸਾ ਖਰਿ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕਰੇਸਨ ਦਰੇ ਅੰਦਰ।  ਆਪਣਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਚਨਜੀ ਰੱਖਣ, ਪੌਪ ਅਪਸ ਅਤਰੇ ਸਪੈਮ ਈਮਰੇਲ ਦੋਵਾਂ 
ਨੰੂ ਚਕਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਚਜੱਥਰੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵਰੇ ਚਿਵਾਈਸਾਂ ਤਰੇ ਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅਤਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਰੇਲਰੇ ਕੋਈ ਪਚਰਵਾਰਕ ਈਮਰੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਸੱਖਣ 

ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਚਦਓ। 

ਆਪਣਰੇ ਬੱਿਰੇ ਨਾਲ ਉਸਦਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਯੋਗ ਬਾਰਰੇ ਖੁਲ੍ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਰੇ ਰਚਹਣ ਦਰੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਹਨ।  
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਨਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਕ ਚਕੱਥੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਰੂਆਤ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਨ।

 ਆਪਣਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 
ਨੰੂ ਆਖੋ ਚਕ ਉਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਚਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਚਕਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤਰੇ 
ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤਰੇ ਉਹ 
ਔਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨ 
ਚਵੱਿ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਰੇ ਹਨ।

 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ ਚਕ 
ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ 

ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਚਕਵੇਂ ਰਚਹ 
ਸਕਦਰੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 
ਤੁਹਾਿਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਝਾਅ 
ਹਨ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 
ਚਕੱਥੋਂ ਚਸੱਖਰੇ? ਕੀ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਕੀ 
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ 
ਚਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਪਤਾ ਹੈ ਚਕ ਮਦਦ ਲਈ 
ਚਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਚਖਆ 
ਸਲਾਹ, ਚਨਜਤਾ 
ਸੈਚਟੰਗਸ ਚਕੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ 
ਹੈ ਅਤਰੇ ਜੋ ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਉਹ 
ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨੀ 
ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚਕਵੇਂ 
ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 

ਚਕਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ 
ਚਦਓ! ਸਾਇਦ ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਦਖਾ ਸਕਦਰੇ ਹਨ 
ਚਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਝ 
ਚਬਹਤਰ ਚਕਵੇਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਚਜਹਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਚਜਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਅਤਰੇ ਸਚਹਯੋਗ ਤੋਂ 
ਲਾਭ ਚਮਲਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਸੋਿੋ 
ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਰੇ 

ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ 
ਚਕਵੇਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਕੱਠੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ 
ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ? ਕੀ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਕਚਰਆਵਾਂ 
ਹਨ ਚਜਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਕ ਪਚਰਵਾਰ ਦਰੇ ਤੌਰ ਤਰੇ 
ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਰੇ ਹੋ? 
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ਮਾਚਪਆਂ ਅਤਰੇ  
ਦਰੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਰੇ ਸਲਾਹ 

ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਔਨਲਾਈਨ 
ਸਚਹਯੋਗ  
ਦਰੇਣਾ



ਮੁਢਲੀ ਉਮਰ ਦਰੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਾਂ ਚਕਸੋਰਾਂ ਲਈ 5 ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਿਰੇ ਸਮਾਰਟ ਚਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਕਰੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਚਵੱਿ ਆਪਣਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਚਕ ਉਹ 
ਜਾਣਦਰੇ ਹਨ ਚਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਚਕਵੇਂ ਰਚਹਣਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
ਆਪਣਰੇ ਬੱਿਰੇ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਯੋਗ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਿਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰਰੇ ਉਤਸਾਹ ਚਦਓ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹ 
ਚਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਕਹੜੀਆਂ ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹਨ ਅਤਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ ਚਜਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ। 

ਆਪਣਰੇ ਬੱਿਰੇ ਦਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਰੇਲਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਚਪਤ ਕਰਨ ਦਰੇ ਲਈ, ਅਤਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਚਹਮਤੀ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣਰੇ ਬੱਿਰੇ ਨੰੂ ਚਕਸਰੇ ਵੀ ਅਚਜਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਚਜਸਦਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨੰਦਮਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਨਪਟਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸੋ - ਚਜਵੇਂ ਸਕ੍ੀਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, 
ਚਕਸਰੇ ਅਚਜਹਰੇ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਜਸ ਤਰੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਰੇ ਹਨ ਅਤਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਿਨਾ ਸੁਚਵਧਾਵਾਂ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨਾ। 

ਅਣਿਾਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੌਫਟਵਰੇਅਰ ਚਫਲਟਰ ਕਰਨ ਦਰੇ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰਰੇ ਚਵਿਾਰ ਕਰੋ। ਚਫਲਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚਕ ਆਪਣਰੇ ਬੱਿਰੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਯੋਗ ਚਵੱਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰਰੇ ਚਸੱਚਖਆ ਦਰੇਣ ਦਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਰੇ ਹਨ।

ਆਪਣਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ‘ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਸੋਿੋ’ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਚਦਓ। ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਵਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਚਕ ਹਰੋਾਂ ਦਰੇ ਜੀਵਨ ਤਰੇ  
ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਚਨਜੀ ਤੌਰ ਤਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਵਜਚਨਕ ਤੌਰ ਤਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤਰੇ ਹਮਰੇਸਾ ਲਈ 
ਔਨਲਾਈਨ ਰਚਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸਮਝੋ। ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਚਵਵਹਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋੜ ਸਕਦਰੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰਨ ਵਰੇਲਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ। ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਰੇਣ ਦਰੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ।

ਪ੍ਚਸੱਧ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤਰੇ ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਚਨਜਤਾ ਸੈਚਟੰਗਸ ਅਤਰੇ ਸੂਿਨਾ ਦਰੇਣ ਦੀਆਂ ਚਵਸਰੇਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ। 

ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਿਰੇ ਬੱਿਰੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਧੱਕਰੇਸਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ਚਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ 
ਚਕੱਥਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੰੂ, ਸਰੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ, ਜਾਂ ਜਰੇਕਰ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋਚੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਚਲਸ ਨੰੂ।

ਖਰੇਿਾਂ ਅਤਰੇ ਐਪਸ ਲਈ ਉਮਰ ਰਰੇਚਟੰਗਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰੇ ਪੱਧਰ ਅਤਰੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਕਰੇਤ ਦਰੇਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਰੇਖੋ ਚਕ ਕੀ ਹੋਰਾਂ 
ਮਾਚਪਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਚਖਆਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਚਕਉਂਚਕ ਉਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਚਰਵਾਰਕ ਈਮਰੇਲ ਪਤਾ ਬਣਾਓ ਚਜਸਨੰੂ ਤੁਹਾਿਰੇ ਬੱਿਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਵੀਆਂ ਖਰੇਿਾਂ ਅਤਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤਰੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਵਰੇਲਰੇ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਆਪਣਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਪੂਰਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟਰੇ ਨਾਮ (ਚਜੱਥਰੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵਰੇ) ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ, ਅਤਰੇ ਹਰਰੇਕ ਖਾਤਰੇ ਲਈ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਚਦਓ। 

ਸਾਿਰੇ ਿਾਈਲਿਨੈਟ ਚਨਊਜਲੈਟਰ ਲਈ www.childnet.com ਤਰੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਅਤਰੇ ਉਪਾਅ:
www.childnet.com 
www.saferinternet.org.uk

Safe ਸੁਰੱਚਖਅਤ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਪੋਸਚਟੰਗ ਕਰ ਰਹਰੇ 
ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਚਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਰੇਣ ਬਾਰਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਚਹ ਕਰੇ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰਹੋ। 

ਚਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਵੱਿ ਤੁਹਾਿਾ ਈਮਰੇਲ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤਰੇ ਪਾਸਵਰਿ ਸਾਮਲ ਹੈ।

Accepting ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ: ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇਜੀਆਂ ਈਮਰੇਲ,  
ਸੁਨੇਹਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਖੋਲ੍ਣਾ ਚਜਹਨਾਂ 

ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ - ਉਹਨਾਂ ਚਵੱਿ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਅਸਲੀਲ ਸੁਨੇਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ!

Reliable ਭਰੋਸਰੇਯੋਗ: ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਚਵਅਕਤੀ ਆਪਣਰੇ ਬਾਰਰੇ ਚਵੱਿ ਝੂਠ 
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਉਸ ਬਾਰਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮਰੇਸਾ ਹੋਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤਰੇ, ਚਕਤਾਬਾਂ ਚਵੱਿ ਦਰੇਖ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਚਕਸਰੇ ਅਚਜਹਰੇ 
ਚਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰੋ। ਜਰੇਕਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੇਵਲ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 
ਅਤਰੇ ਪਚਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੇਸਟ ਹੈ। 

Tell ਦੱਸਣਾ: ਜਰੇਕਰ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਰੇਸਾਨ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ  
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਚਤਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਿਰੇ ਜਾਂ ਚਕਸਰੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚਜਸਨੰੂ  

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਰੇ ਹੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੱਕਰੇਸਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਚਪਆਂ, 
ਦਰੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਂ ਚਕਸਰੇ ਭਰੋਸਰੇਯੋਗ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। 

Meet ਚਮਲਣਾ: ਚਕਸਰੇ ਅਚਜਹਰੇ ਚਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚਮਲਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਚਜਸਦਰੇ ਸੰਪਰਕ ਚਵੱਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਵਲ ਔਨਲਾਈਨ ਰਹਰੇ ਹੋ। ਅਚਜਹਾ ਕਰੇਵਲ 

ਆਪਣਰੇ ਮਾਚਪਆਂ ਜਾਂ ਦਰੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਕਰੇਵਲ ਉਦੋਂ 
ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਚਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚਕ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤ ਤਦ ਵੀ 
ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਹੁੰ ਦਰੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋਵੋ। 

ਮੁਢਲੀ ਉਮਰ ਦਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 5 ਸਮਾਰਟ ਚਨਯਮ: ਚਕਸੋਰਾਂ ਲਈ 5 ਸੁਝਾਅ: 
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ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਖ ਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਕਰੋ: ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਰੇ 
ਚਨਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਚਵਵਸਚਥਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਰੇ 

ਟੂਲਸ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ‘ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਸੋਿੋ’।ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਹਮਰੇਸਾ ਤੱਕ ਰਚਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਸਾਰਵਜਚਨਕ ਤੌਰ ਤਰੇ ਚਕਸਰੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਦਬਾਅ ਚਵੱਿ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ: ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਚਨਰੋਧਾਂ ਨੰੂ ਗੁਆ ਚਦੰਦਰੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਨਯੰਤ੍ਣ ਗੁਆ ਚਦੱਤਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰੇਜੋ ਦਬਾ 

ਚਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਰੇ। 

ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ: ਭਰੋਸਰੇਯੋਗ ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਜੋ ਸੰਗੀਤ, 
ਚਫਲਮ ਅਤਰੇ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਹੁੰ ਦਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਤਰੇ ਚਕਵੇਂ  

ਪਹੁੰ ਿਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣਰੇ ਸ੍ੋਤਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਚਦਓ: ਭਰੋਸਰੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਹੋਰ 
ਲੋਕਾਂ ਦਰੇ ਕੰਮ/ਚਵਿਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਰੇਲਰੇ ਮਾਨਤਾ ਚਦਓ। 

ਇਹ ਜਾਣੋ ਚਕ ਮਦਦ ਚਕੱਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ: ਇਹ ਸਮਝੋ ਚਕ ਸਰੇਵਾ 
ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੂਿਨਾ ਚਕਵੇਂ ਦਰੇਣੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਰੋਕਣ ਅਤਰੇ ਚਮਟਾਉਣ ਵਾਲਰੇ  
ਟੂਲਸ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਰੇਕਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਅਚਜਹਾ  

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਰੇਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਕਸਰੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਚਵੱਿ ਕਦਰੇ ਵੀ ਦਰੇਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
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यह सभुगनजचित करने ्में ्मदद करें कक प्ाइ्मरी आयभु वाले बच्चों के गलए ह्मारे स्माट्ण गनय्मों या ककशोरों के गलए 5 यभुवक्तयों का इसते्माल करते हभुए, ऑनलाइन 
सभुरजक्षत रहने के तरीके के बारे ्में आपके बच्ेच को जानकारी हो।

्मैं इस स्मय कया कर सकता/सकती हँू? 
अपने बच्ेच के सा् खभुलकर बात करें और उनहें उनके इंटरनेट प्योग के बारे ्में बात करने के गलए प्ोतसाकहत करें: उदाहरण के गलए वे 
ककससे बात कर रहे हैं, ककन सेवाओ ंका उपयोग कर रहे हैं और ऐसी सभी स्मसयाएं जजनका वे सा्मना कर रहे हों।
जब इंटरनेट पर हो तो अपने बच्ेच की सी्माएं और अपनी अपेक्षाएं गनधा्णररत करने के गलए पाररवाररक सह्मगत बनाएं।
अपने बच्ेच को ऐसी सभी ऑनलाइन ववषयवसतभु से गनपटने की रणनीगतयां दीजजए जजसके प्गत वे सहज नहीं हैं - जसेै कक सक्ीन बंद 
करना, अपने ककसी ववश्वसनीय वयसक को बताना और ऑनलाइन ररपोकटिंग सभुववधाओं का उपयोग  करना। 
अवांगछत ववषयवसतभु को बललॉक करने के गलए कफलटररंग सलॉफटवेयर के उपयोग पर वव्चार करना। कफलटररंग के अगतररक्त, यह याद रखें 
कक अपने बच्ेच के सा् वव्चार-वव्मश्ण करना और उनके इंटरनेट प्योग ्में शाग्मल होना-दोनों ही उनहें इंटरनेट के बारे ्में गशजक्षत करने के 
प्भावी तरीके हैं। 
‘पोसट करने से पहले सो्चने’ के गलए अपने बच्चों को पे्ररत करें। ऑनलाइन काय्ण, न केवल आप पर बजलक अनय लोगों के जीवन पर 
प्भाव िाल सकते हैं। गनजी तरीके से पोसट की गई ववषयवसतभु को अनय लोगों द्ारा साव्णजगनक रूप से साझा ककया जा सकता है और 
वह ह्ेमशा के गलए ऑनलाइन बनी रह सकती है। 
काननू को स्मझें। कभु छ ऑनलाइन वयवहार कानून का उललंघन कर सकते हैं, उदाहरण के गलए, जब अनय अनय लोगों के सा् 
ववषयवसतभु को िाउनलोि या साझा कर रहे हों। काननूी सेवाओं की अनभुशंसा करने योगय बनना। 
सवयं को लोकवप्य साइटों और सेवाओ ंपर उपलबध गनजी सेकटंग और ररपोकटिंग ववशेषताओ ंसे पररग्चत कराएं।
यकद आपके बच्ेच को ऑनलाइन ध्मकाया जा रहा है तो सारे उपलबध साक्यों को सभुरजक्षत रखें और यकद कानून को तोड़ा गया है, तो यह 
जानें कक घटना कक ररपोट्ण कहाँ करनी है, उदाहरण के गलए सकूल ्में, सेवा प्दाता को या पभुगलस को। 
सवयं को उन खेलों और अनभुप्योगों हेतभु आयभु रेकटंग से पररग्चत कराएं जो ववषयवसतभु के सतर और उपयभुक्तता को इंगगत करने ्में ्मदद 
कर सकते हैं। यह भी देखें कक कया अनय अगभभावकों की ओर से ऑनलाइन स्मीक्षाएं उपलबध हैं कयोंकक ये सहायक हो सकती हैं।
कोई पाररवाररक ई्ेमल पता बनाएं जजसका उपयोग आपके बच्ेच ककसी नए खेल और वेबसाइट को ऑनलाइन साइन अप करते स्मय कर 
सकें ।  
अपने बच्चों के प्ोतसाकहत करें कक वे अपनी गनजी सू्चना की रक्षा के गलए और प्तयेक खाते के गलए सशक्त पासवि्ण बनाने के गलए 
ऑनलाइन अपना पूरा ना्म देने की बजाय (जहाँ संभव हो) अपने गनकने्म का इसते्माल करें। 

ह्मारे ्चाइलिनेट नयजू़लटैर हेतभु यहां साइन अप करें www.childnet.com.

और सलाह एवं संसाधन: 
www.childnet.com 
www.saferinternet.org.uk

Safe सभुरक्षा: जब आप ऑनलाइन बात्चीत या पोजसटंग कर रहे हों तो 
अपनी गनजी जानकारी न देने के प्गत सावधान रहकर सभुरजक्षत रहें। 

गनजी जानकारी ्में आपका ई्ेमल पता, फोन नंबर और पासवि्ण शाग्मल होते हैं। 

अपनी ऑनलाइन प्गतष्ा की रक्षा करें: अपने किजजटल िभु टवपं्ट का प्बंधन 
करने के गलए ऑनलाइन सेवाओ ंद्ारा प्दान ककए गए उपकरणों का उपयोग 

करें और ‘पोसट करने से पहले सो्चें’। ऑनलाइन पोसट की गई ववषयवसतभु ह्ेमशा 
के गलए बनी रह सकती है और इसे ककसी भी वयवक्त द्ारा साव्णजगनक रूप से साझा 
ककया जा सकता है। 

Accepting सवीकार करना: जजन लोगों को आप नहीं जानते या जजन पर 
ववश्वास नहीं करते, उनसे ई्ेमल, सदेंश प्ाप्त करना या फाइलों, ग्चत्रों या पाठों 

को खोलना स्मसया ्में िाल सकता है - उन्में वायरस या अवप्य सदेंश हो सकते हैं!

Reliable ववश्वसनीय: ऑनलाइन कोई वयवक्त इस बारे ्में झूठ बोल 
सकता है कक वह करौन है और संभव है कक इंटरनेट पर दी गई 

जानकारी सतय न हो। ह्ेमशा अनय वेबसाइटों, पभुसतकों को देखकर या ककसी 
जानकार वयवक्त के सा् सू्चनाओ ंकी जाँ्च करें। यकद आप ऑनलाइन बात्चीत 
करना पसंद करते हैं तो केवल अपने वासतववक जगत के ग्मत्रों और पररवार से 
ही बात्चीत करना सववोत्त्म है।

Tell बताना: यकद कोई वयवक्त या कोई बात आपको असहज या ग्चंगतत 
कर रही हो या यकद आपको अ्वा आपके पह्चान वाले ककसी वयवक्त 

को ऑनलाइन ध्मकाया जा रहा है, तो अपने अगभभावक, देखभालकता्ण या 
ककसी ववश्वसनीय वयसक वयवक्त को बताएँ।

Meet ्मभुलाकात: केवल ऑनलाइन संपक्ण  ्में रहने वाले ककसी वयवक्त से 
्मभुलाकात करना खतरनाक हो सकता है। ऐसा केवल अपने अगभभावकों 

या देखभालकता्णओ ंकी अनभु्मगत से करें और यह भी तब करें जब वे ्मरौजदू रह 
सकते हों। याद रखें, ऑनलाइन ग्मत्रों से आप भले ही लंबे स्मय से बात कर 
रहे हों, वे आपके गलए अब भी अजनबी ही हैं।

प्ाइ्मरी आयभु वाले बच्चों के गलए 5 स्माट्ण गनय्म: ककशोरों के गलए 5 यभुवक्तयाँ:
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दबाव के आगे न झभुकें : यकद आप अपने अवरोध खो देते हैं तो आपने 
अपना गनयंत्रण खो कदया है, एक बार भेजें बटन को दबाने पर, आप इसे 

वापस नहीं ले सकते।

काननू का सम्मान करें: ववश्वसनीय सेवाओ ंका उपयोग करें और अपने 
पसदंीदा सगंीत, कफल्म और टीवी तक काननूी रूप से पहभुँ्च प्ाप्त करने का 

तरीका जानें।

अपने स्ोतों का उललेख करें: ववश्वसनीय ववषयवसतभु का उपयोग करें और 
जब अनय लोगों की कृगतयों/वव्चारों का उपयोग कर रहे हों तो उनका 

उललेख करना न भलूें।

जागनए कक ्मदद कहाँ से प्ाप्त करें: सेवा प्दाताओ ंको ररपोट्ण करने के 
तरीके और बललॉक करने वाले या किलीट करने वाले उपकरणों का उपयोग 

करने के तरीके स्मझें। यकद कभु छ ऐसा होता है जो आपको ऑनलाइन परेशान 
करता है तो ककसी को बताने ्में कभी-भी देर न करें। 
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