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Net Aware 12

অনলাইকন ননয়ম এিং শিশিননকষকি সম্ক্েদান 14

প্রযুক্তির মাি্যকম আপনার পশরিাকরর যসনটং এিং ননয়ন্ত্রণ পশরচালনা 16

শিশুকদর ননরাপদ রাখকে উপেরণ, টুল এিং যসিাসমূহ 17

আপনার এিং আপনার শিশুর জন্য সহায়ো 20
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ভূমিকা
হ্াকলা, অনলাইন জগকের অফুরন্ত সম্ািনা আত্মশিশ্াকসর সাকথ অকবেষকণ 
– এিং যযকোকনা শিপদ যথকে ননরাপদ দরূবে যরকখ ি্যিহার েরকে আপনার 
শিশুকে সহায়ো েরার জন্য আমরা রকয়নছ।

অনলাইন জগৎ এেনট শিস্ময়ের জায়গা। আমাকদর শিশুরা এখাকন যখলকে, শিখকে, উদ্ািন েরকে 
এিং সংযুতি হকে পাকর – এর সম্ািনা অফুরন্ত। েকি একে ঝঁুশেও রকয়কছ। যসজন্য আমরা আনছ 
আপনাকে সহায়ো েরার জন্য।

শিশুকদর সরুন্ষিে রাখকে NSPCC-এর অক্ভজ্ঞো এিং O2-এর প্রযুক্তিগে ি্যিহাশরে জ্ঞান 
এেনরিে েকর আপনাকে দশু্চিন্তামুতি েরকে এিং প্রাকয়াশগে েথ্য ও পরামিদে প্রদান েরকে আমরা 
এই ননকদদে শিো তেশর েকরনছ। আপনন অনলাইন শিকিষজ্ঞ শেংিা েীভাকি শুরু েরকে হকি যস সম্পকেদে  
অননশ্চিে, যাই যহান না যেন, আপনার শিশুকে অনলাইকন ননরাপদ রাখার শিষকয় আপনার যা যা 
জানা প্রকয়াজন োর সিশেছুই এনট আপনাকে জানাকি।

আমাকদর রকয়কছ মিনািূত্যের উপকরণ এিং O2 Guru যথকে য্াকর অথিা যফাকনর মাি্যকম 
শিকিষকজ্ঞর েথ্য, ননকিশদে পরামিদে এিং আমাকদর Net Aware ওতেিসাইট। আপনাকে সহায়ো 
েরার জন্য এখাকন সিশেছু আকছ এিং আপনার যছাট্ট নিন্জটাল অনসুধিানোরীকদর জ্ঞান িৃনধি েরকে 
েথা িলার জন্য োকদরকে ও আপনাকে সাহায্য েরকে এিং োরা যাকে অনলাইন জগকের যসরা 
ন্জননসগুন্ল ননরাপকদ আশিষ্ার েরা চান্লকয় যযকে পাকর ো ননশ্চিে েরকেই আমরা আপনার পাকি 
রকয়নছ।

অন্াইন জগৎ মিশুতের মিভভন্ন 
উপাতে সহােো করতে পাতর…
আমরা জানন যয প্রযুক্তি এিং অনলাইন জগৎ শিশুকদরকে অকনে শিস্ময়ের 
উপাকয় সাহায্য েরকে পাকর – এনট োকদরকে শিখকে, োকদর সজৃনিীল 
শদে অকবেষণ েরকে এিং িধুি ও পশরিাকরর সাকথ সংযুতি হকে সকুযাগ 
প্রদান েকর।

খে্াধু্া
সি শিশু যখকল – এনট শিোি এিং সামান্জে দষিোয় সহায়ো েকর। অনলাইনও শিে এেই রেম 
এিং যসখাকন প্রচুর শিষিামূলে যগমস রকয়কছ যা জ্ঞানাজদে ন সহজের েকর যোকল।

সভৃটি করা
িাসায় এিং সু্কল শিশুরা যযভাকি শিস্ময়ের শেছু সকৃ্টি েকর থাকে, শিে যেমননভাকি োরা োকদর 
সজৃনিীল শদে নিন্জটাল উপাকয় অকবেষণ েরকে ভাকলািাকস।

খিো
ইন্ারকনট হকছে েকথ্যর এেনট অফুরন্ত উৎস যা িানির োজ, প্রেল্প এিং সািারণ যেৌেূহকলর জন্য 
সহায়ে।

সংযুভতি
শিকশ্র যয প্রাকন্তই থােুে না যেন, শিশুরা োকদর িধুি ও পশরিাকরর সাকথ েথা িলার সকুযাগ পায় 
যা প্রাপ্তিয়স্কদর মকো শিশুরাও পছন্দ েকর।

িে্তিাতন এ এক সিান্তরা্ মিশ্ব। অন্াইন খকাতনা ভভন্ন জগৎ এিং 
অফ্াইন খকাতনা পথৃক জগৎ নে, এ েইুটট অঙ্াঙ্গীভাতি জটিে। 
এর সিস্ত মকেুই িাস্তি জগীিন এিং একটট জগৎ।
িািা, ওয়ােদে িকপ অংিগ্রহণোরী
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অন্াইতন কগী েুঁজতে হতি
আমরা জানন যয ইন্ারকনট ি্যিহার েরার মাি্যকম শিশুরা ইন্ারকনকটর সশুিিা 
উপকভাগ েকর, েকি আমরা এও জানন যয সমকয় সমকয় োরা অনলাইকন েী েরকছ 
ো ননকয় আপনন উশবিগ্ন থােকে পাকরন।

ে্ মহতসতি কাজ করা
আমরা জানন যয অনলাইন জগকের যষিকরি যোকনা শিশি ননকদদে শিো যনই 
এিং প্রক্েনট পশরিার ও প্রক্ে শিশু ক্ভন্ন।

োই আমরা চাই যয পশরিাকরর মকো েথা িলা, অনলাইন জগকে এেসাকথ অকবেষণ েরা, 
ননয়ম এিং যসনটংস পশরচালনায় সম্ে হওয়ার মাি্যকম আপনন ও আপনার শিশু এেসাকথ 
ো অকবেষণ েরকিন। এনট েীভাকি েরকে হয় ো আমরা পরিেদে ী েকয়েনট পষৃ্াকে সশিস্াকর 
আকলাচনা েরি। 

আপটন মক জানতেন?

শপোমাো জাননকয়কছন যয োকদর শিশুরা অনলাইকন 
েী েরকছ যস সম্পকেদে  োকদর সিকচকয় িি উকবিগ এই 
যয, শিশুরা যশদ অনলাইকন এমন শেছু যদকখ যা োকদর 
শিচন্লে েকর যোকল োহকল যস শিষকয় োরা শপোমাোর 
সাকথ েথা িলকি না।

20%  

েথা িলা

অকবেষণ

সম্ক্েদান

পশরচালনা

NSPCC েেৃদে ে জলুাই 2019-এ পশরচান্লে YouGov জশরপ।

োরা কগী খেতে 
শিশুরা এমন অনপুযুতি শিষয়িস্তুর সংস্পকিদে আসকে পাকর যা োকদর িয়স  

এিং পযদোকয়র জন্য মানানসই নয়।

1

োরা কার সাতথ কথা িত্
শিশুরা অপশরনচে ি্যক্তি শেংিা পশরিাকরর যোকনা সদস্য, িধুি িা অন্য যোকনা শিশুর মকো োকদর 

পশরনচে ি্যক্তির ভান েরকছ ি্যক্তিকদর সাকথ যযাগাকযাগ হওয়ার ঝঁুশেকে থাকে। এটা অনপুযুতি 
শিষয়িস্তু যিয়ার েরা িা অসঙ্গে সাষিাকের আকয়াজন েরার োরণ হকে পাকর।

2

োরা কগী কতর
শিশুকদরকে ি্যক্তিগে েথ্য িা ছশি (যযৌনোপূণদে িােদে া যপ্ররণ) যিয়ার েরকে অথিা এমন মন্তি্য িা 

িতিি্য যদওয়ার জন্য উৎসাশহে েরা হকে পাকর যা িেদেমান িা ভশিষ্যে জীিকন োকদরকে অন্যরা যোন 
দকৃ্টিকে যদকখ ো প্রভাশিে েরকে পাকর।

3

ডাউনত্াড 50
Mb/S

আপত্াড 17
Mb/S
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কগীভাতি কতথাপকথন শুরু করতে হে
আমরা জানন যয শিশুরা অনলাইকন েী েরকছ যস সম্পকেদে  োকদর সাকথ 
েকথাপেথন শুরু েরা যিি েশিন মকন হকে পাকর। োই সহায়ো েরার জন্য 
এখাকন শেছু পন্া রকয়কছ।

অনলাইকন ননরাপকদ থাোর জন্য শিশুকদরকে 
সহায়ো েরার সিকচকয় ভাকলা উপায় হকছে োকদর 

সাকথ যখালাখুন্লভাকি এিং ননয়শমে েথা িলা। 
শিশুকদর জন্য অনলাইন জীিন হকছে িাস্ি জীিন। 
োকদর শদন যেমন শগকয়কছ এ প্রশ্ন োকদরকে যযভাকি 

আপনন েকর থাকেন, শিে এেইভাকি শিশুরা 
অনলাইকন ননয়শমে েী েরকছ ো জানকে শিশুর 

সংস্পকিদে থােুন – খকি্িাত্র যেন আপটন উমবিগ্ন 
থাতকন েেন নে।

িতন রােতিন

সিাত্াচনািূ্ক নে এিনভাতি টনেমিে কথা ি্া মিশুতের েশু্চিন্তািুতি করতি এিং 
এটট টনশ্চিে করতি খয, োরা যমে খকাতনা মকেু টনতে উমবিগ্ন থাতক োহত্ ো টনতে 

আপনার সাতথ কথা ি্ার সম্ািনা খিমি থাকতি।

কথা ি্া

োকদরকে উশবিগ্ন িা শিচন্লে েকর এমন যোকনা 
শেছু যদখকল োরা েী েরকি যস সম্পকেদে  

আকলাচনা েরুন – েীভাকি ব্লে েরকে হয় 
এিং ি্যিহারোরী িা শিষয়িস্তু সম্পকেদে  

শরকপাটদে  েরকে হয় যস সম্পকেদে  শে োরা জাকন?

4
অনলাইকন োকদর িধুিরা যয পশরচয় যদয় ো 

সশিে শে না, এ শিষয়নট োরা েীভাকি জাকন ো 
ননকয় োকদর সাকথ েথা িলনু।

3

োরা অনলাইকন োকদর সাকথ েথা িলকছ 
এিং োরা েী েী যিয়ার েরকছ যস সম্পকেদে  

োকদর সাকথ েথা িলনু।

2
োরা অনলাইকন েী উপকভাগ েকর এিং 

োকদর োকছ যোন শিষয়গুকলা উকবিগজনে 
মকন হয় ো োকদর ন্জজ্ঞাসা েরুন।

1
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যেন আমি মিশুর সাতথ কথা ি্ি 
েেন খস খকিন অনভুি করতে পাতর?
আপনার শিশু যেমন অনভুি েরকে পাকর ো ননকয় নচন্তা েরার শিষয়নট 
মকন রাখকিন। োরা অনলাইকন েী যদকখ যস সম্পকেদে  োরা নচন্ন্তে িা 
অস্বন্স্ অনভুি েরকে পাকর। 

িযোেযো করুন যয আপনন শুিুমারি োকদরকে ননকয় সেেদে  রকয়কছন এিং যোকনা শেছু যশদ 
োকদরকে নচন্ন্তে েকর োহকল ো ননকয় োরা আপনার সাকথ েথা িলকে পাকর।

োকদরকে েশু্চিন্তািুতি করুন এিং োকদরকে জানান যয:

•  আপনন অফলাইন এিং অনলাইনসহ োকদর জীিকনর সেল শদে সম্পকেদে  জানকে আগ্রহী

•  োরা অনলাইকন যদকখকছ এমন ওকয়িসাইট এিং অ্যাপকসর শিষকয় আপনন েথা িলকে চান 

•  োরা যশদ অনপুকযাগী িা শিচন্লে েরার মকো শেছু যদকখ থাকে অথিা ননকজরাই পাশিকয় থাকে 
োহকল ো োকদর ভুল নয় এিং োকদর প্রকয়াজকন আপনন োকদর পাকি আকছন।

9
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Net Aware 
আপনার শিশুরা যযসি সিদেকিষ অ্যাপ, যগম এিং সামান্জে মাি্যকমর ওকয়িসাইট 
ি্যিহার েকর, যসগুকলা সম্পকেদে  সহজ, সংন্ষিপ্ত েথ্য এিং পরামিদে খুঁজকছন? 
শিশুকদর অনলাইকন ননরাপদ রাখকে Net Aware আপনাকে সহায়ো েরকে 
পাকর।

আপনন যশদ আপনার Whatsapp, যথকে আপনার Snapchat শেংিা আপনার Twitch যথকে 
আপনার Twitter অ্যাোউন্ সম্পকেদে  জানকে না পাকরন োহকল Net Aware আপনাকে সহায়ো 
েরকে পাকর।

আপনন যা খুঁকজ পাকিন:

•  Facebook, Instagram, Snapchat-এর মকো অন্যান্য সাইট ও অ্যাকপর জন্য যগাপনীয়ো 
যসনটংস এিং ননরাপত্া ননকদদে শিো

• শপোমাো এিং শিশুকদর োছ যথকে হালনাগাদেৃে পযদোকলাচনা 

• O2 Guru-এর োছ যথকে প্রযুক্তি শিষকয় অক্ভজ্ঞ পরামিদে। 

এোিাও আপনার ইনিতসে সি্ততিষ েির এিং হা্নাগােকৃে েথযে খপতে আপটন সাইন আপ করতে 
পাতরন। 

ক্ভন্জট েরুন net-aware.org.uk 

24/06/2019 Listing Apps New Brand Filter Colours

https://projects.invisionapp.com/share/8VQNT5Q7MGE#/screens/367102260 1/2

 0 Comments OFF 

Turn on comment mode to
collaborate on this prototype

এিং অন্াইতন টনরাপে 
থাকার মিষতে আিাতের মকেু 
েথযে িারিার পতি খেেুন।

আপনার শিশু অনলাইকন উপকভাগ েকর এমন 
শিষয়গুকলা এেসাকথ অকবেষণ েরার ফকল োকদর 
যশদ যোকনা উকবিগ থাকে েকি ো ননকয় আপনার 

সাকথ েথা িলার সম্ািনা আকরা িানিকয় েুলকি। 
োরা ি্যিহার েরকে পছন্দ েকর এমন অ্যাপ এিং 

যগম এর সাকথ সম্পৃতি হওয়ার ফকল অনলাইন 
আচরণ সম্পকেদে  োকদর সাকথ আকলাচনা েরার জন্য 

আপনন আকরা ভাকলা অিস্াকন থােকিন।

অতবেষণ 

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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খয খয মিষতে সম্মভে প্রতোজন

আপনার শিশু অনলাইকন েী েকর ো ননকয় আপনন 
এেিার েথা িলার পর এিং এেসাকথ অ্যাপ, 

ওকয়িসাইট ও যগম অকবেষকণর পর োরা েী েরকি 
যস শিষকয় ননয়ম এিং শিশিননকষি ননিদোরণ েরকে 

সম্ে হওয়ার জন্য আপনন আকরা ভাকলা অিস্াকন 
থােকিন।

সম্মভেোন

িতন রােতিন

প্রভেটট পমরিাতরর টনজস্ব পদ্ধভে রতেতে – আপনার জনযে খকানটট সমিক ো টনতে কাজ 
করা্টা গুরুত্বপণূ্ত। শুরু করার একটট ভাত্া স্ান হতছে ‘পামরিামরক চুভতি’ খটিতলেট যা আপটন 

NSPCC ওতেিসাইট িা এই িুকত্তটর মপেতন খেেতে পাতিন।
ভভজজট করুন nspcc.org.uk/familyagreement

েী িরকনর প্যাকরন্াল েকট্াল আপনন 
ননিদোরণ েরকিন এিং যসগুকলা আপনন 

েীভাকি পযদোকলাচনা েরকিন?

4
যিয়ার েরার জন্য েী উপযুতি িা েী উপযুতি 

নয় ো ননকয় সম্ে যহান – ি্যক্তিগে েথ্য 
(নাম, শিোনা, অিস্ান, সু্ল ইউননফমদে পশরশহে 

অিস্ায় ছশি) েী হকে পাকর ো ননকয় নচন্তা 
েরুন।

3

অনলাইকন আপনার শিশুর োকদর সাকথ েথা 
িলা উনচে এিং িধুিরা যয পশরচয় যদয় ো 

সশিে শে না ো োরা েীভাকি জানকি? 

2
আপনার শিশুর িয়স অনযুায়ী েী িরকনর 
শিষয়িস্তু উপযুতি? ক্ভনিও যগমস, চলচ্চিরি, 

সামান্জে যনটওয়ােদে ?

1

োকদর নিভাইস ি্যিহার েরার জন্য েখন উপযুতি সময় এিং েখন উপযুতি সময় নয়, যস 
সম্পকেদে  সম্ে যহান। েীভাকি এই ননয়মগুকলা উভয় শদকে োজ েকর? আপনার শিশুর জন্য 
এেজন আদিদে ি্যক্তি যহান। আপনন েী েী শিষকয় সম্ক্ে শদকয়কছন ো ননয়শমে পযদোকলাচনা 

েরুন যাকে আপনন এিং আপনার শিশু হালনাগাদেৃে থাকেন।

5
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আপনার মিশুতক অন্াইতন সরুজষিে 
রােতে প্রযুভতি সহােো করতে পাতর
আপনার শিশুর সাকথ এেসাকথ পশরচালনা েরকে পাকরন এখাকন এমন 
প্রিান দইু িরকনর যসনটংস রকয়কছ। 

আপনার শিশু েী যদকখ এিং োরা েী িরকনর শিষয়িস্তুর সংস্পকিদে আকস ো পযোতরন্া্ কতট্া্ 
সীমািধি েরকে পাকর। যছাট শিশুকদর শপোমাোকদর জন্য এনট অে্যন্ত জননপ্রয়।

অিস্ান যসনটংসসহ অ্যাপ, ওকয়ি সাইট এিং যগম-এ খগাপনগীেো খসটটংস সম্পাদনা েরুন। 
এনট আপনাকে োকদর অিস্াকনর মকো, আপনার শিশু েী যিয়ার েকর এিং অন্যরা েী যদকখ ো 
ননিদোচন েরার সকুযাগ প্রদান েকর। 

প্রযুক্তির মাি্যকম আপনার পশরিাকরর যসনটং এিং 
ননয়ন্ত্রণ পশরচালনাও আপনার শিশুকে অনলাইকন 

ননরাপদ রাখকে সহায়ো েরকে পাকর। 

পমরচা্না

িতন রােতিন

যেন খকাতনা মিশু িনু্ িা আত্গীতের িাসাে ইন্ারতনট িযেিহার কতর েেন 
পযোতরন্া্ কতট্া্ এিং খগাপনগীেো খসটটংস ভভন্ন হতে পাতর। এ কারতণ 

অন্াইন টনরাপত্া টনতে মিশুতের সাতথ টনেমিে কথা ি্া েুিই গুরুত্বপণূ্ত যাতে 
োরা িুঝতে পাতর খয খকন োতেরতক অন্াইতন টনরাপে রােতে আপটন টনেি 

এিং মিমধটনতষতধ সম্মে হতেতেন।
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আপনার মিশুতক অন্াইতন টনরাপে 
রােতে আপনাতক সহােো প্রোন
আমাকদর শিক্ভন্ন িরকনর উপেরণ, টুল এিং যসিা ো সহজ 
েকর যোকল।

Net Aware  
শিশুকদরকে অনলাইকন ননরাপদ রাখার জন্য সহায়ো েরকে োরা যযসি অ্যাপ, 
যগম এিং সামান্জে মাি্যকমর ওকয়িসাইট ি্যিহার েরকছ যসগুকলা সম্পকেদে  
Net Aware সহজ, সংন্ষিপ্ত েথ্য এিং পরামিদে প্রদান েকর। ক্ভন্জট েরুন 
net-aware.org.uk (12 পষৃ্াকে শিস্াশরে েথ্য পাকিন)।

NSPCC খহল্প্াইন 
শিশুকে ননকয় উশবিগ্ন এমন যযকোকনা প্রাপ্তিয়স্ ি্যক্তির জন্য NSPCC যহল্পলাইন িছকরর প্রক্েনট শদন চাল ু
থাকে। আমাকদর যপিাজীিীগণ পরামিদে এিং সহায়ো প্রদান েকরন, প্রক্েনট শিশুর উকবিগ সম্পকেদে  যিাকনন 
এিং শিশু সরুষিা সম্পকেদে  েথ্য প্রদান েকরন। যসামিার যথকে শুক্রিার সোল 8টা যথকে রাে 10টা অথিা 
ছুনটর শদনগুকলাকে সোল 9টা যথকে সধি্যা 6টার মকি্য শিনামূকল্য 0808 800 5000 নম্বকর েল 
েরুন। 

অন্াইন সরুষিা পরািি্ত ্াইন
প্যাকরন্াল েকট্াল সম্পকেদে  যশদ আপনার যোকনা প্রশ্ন থাকে অথিা আপনার শিশু ি্যিহার েকর এমন 
যোকনা সামান্জে যনটওয়ােদে  ননকয় যশদ আপনন নচন্ন্তে থাকেন েকি O2-এর শিকিষজ্ঞ প্রযুক্তি শিষয়ে 
পরামিদেদাোগণ আপনাকে সহায়ো েরার জন্য ননকয়ান্জে রকয়কছন। O2-এ যসামিার যথকে শুক্রিার 
সোল 9টা যথকে সধি্যা 7টার মকি্য শিনামূকল্য 0808 800 5002 নম্বকর েল েরুন। 

O2 Guru 
যযকোকনা ি্যক্তি O2-এর িধুিসলুভ শিকিষজ্ঞকদর োছ যথকে ি্যক্তিগেভাকি এিং 
য্াকর শিনামূকল্য অনলাইকন ননরাপদ থাোর পরামিদে যপকে পাকরন। প্যাকরন্াল 
েকট্াল যসনটং েরা যথকে শুরু েকর শিশুর জন্য যফান েীভাকি ননরাপদ েরা যায় যস 
সম্পকেদে  শিষিা প্রদানসহ সিশেছুকে োরা আপনাকে সহায়ো েরকিন।

উপকরণ 
শপোমাো এিং শিষিেগণ অনলাইন সরুষিা সম্পচ্েদে ে েথ্য এিং পরামকিদে পশরপূণদে শিক্ভন্ন িরকনর 
উপেরণ অিদে ার েরকে পাকরন।

মপোিাোতের কি্তিা্া 
অনলাইন ননরাপত্ার সাকথ সম্পচ্েদে ে সি যষিরি সম্পকেদে  শপোমাোকদরকে ি্যিহাশরে পরামিদে প্রদান 
েরকে আমরা যুতিরাজ্য জকুি েমদেস্ল এিং েশমউনননট গ্রুপগুকলাকে শপোমাোকদর েমদেিালা পশরচালনা 
েশর। এ সম্পকেদে  আকরা জানকে parentworkshops@nspcc.org.uk শিোনায় ইকমইল েরুন

মপোিাো িনাি মিশুতের খগি 
অনলাইন জগৎ সম্পকেদে  যে যিশি জাকন ো জানকে 
আমাকদর শপোমাো িনাম শিশুকদর যগম এেনট 
মজাদার, শিষিামূলে উপায় এিং ো অনলাইকন 
ননরাপদ থাোর শিষকয় আপনার শিশুকদর সাকথ েথা 
িলকে সহায়ো েরকি। 
o2.uk/PlayParentsvsKids

আমার োকছ এনট শিষিামূলে, উপোরী এিং আেষদেণীয় মকন হকয়কছ। শপোমাোরা 
যযসি সমস্যা এিং অক্ভজ্ঞোর সমু্খীন হকয়কছন এমন যযকোকনা শিষয় ননকয় োরা 

নচন্তা েরকে পাকরন। এনট এেকপকি নছল না, এনট আগ্রহ িকর যরকখনছল।

িািা, ওোক্ত িতপ 
অংিগ্রহণকারগী
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আপনার এিং আপনার মিশুর জনযে সহােো
Net Aware-এ ক্ভন্জট েরা যথকে শুরু েকর যোকনা O2 Guru-এর সাকথ েথা 
িলা পযদেন্ত, এই িুেকলকট আমরা শিক্ভন্ন িরকনর পন্া ননকয় আকলাচনা েকরনছ যা 
আপনার শিশুকে ননরাপদ রাখার জন্য আপনাকে সহায়ো েরকে পাকর। 

আর যসই সাকথ, NSPCC শিশুকদরকে যয সহায়ো প্রদান েকর থাকে যস শিষকয়ও আমরা আপনাকদর জানাকে 
যচকয়নছ – েরুণকদরকে উশবিগ্ন েকর এমন যযকোকনা শেছু ননকয় আমাকদর Childline যসিায় যযাগাকযাগ েরা 
যথকে Zipit অ্যাপ পযদেন্ত।

শিশুরা 0800 1111 নম্বকর েল েকর, childline.org.uk ওকয়িসাইট ক্ভন্জট েকর 
অথিা ‘For Me’ অ্যাপ িাউনকলাি েকর চাইল্ডলাইকনর সাকথ 24/7 িা সিদেষিণ যযাগাকযাগ 

েরকে পাকর

যশদ োরা ননকজকদরকে িা অন্য োউকে ননকয় উশবিগ্ন থাকে োহকল ননক্াতি ওকয়িসাইট ক্ভন্জট 
েরার মাি্যকম চাইল্ড এক্সপ্লয়কটিন অ্যান্ড অনলাইন যপ্রাকটেিন যসন্ার (CEOP)- 

এর ননেট অসঙ্গে আচরণ সম্পকেদে  অিশহে েরা যযকে পাকর  
ceop.police.uk/ceop-reporting

এই Zipit অ্যাপ অল্প িয়সীকদরকে হাস্যের ছশি এিং সংন্ষিপ্ত ক্ভনিও ি্যিহার েকর 
অিান্ছিে চ্যাকট প্রক্েনক্রয়া জানার ষিমো প্রদান েকর, এনট অ্যাপ অথিা যপ্ল য্ার যথকে 

িাউনকলাি েরুন

মিশুতের জনযে সহােো
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স্বাষিশরে:

(উদাহরণস্বরূপ এেনট নেুন অ্যানপ্লকেিন িাউনকলাি েরার আকগ যাচাই েরা)

সম্ে হকয়নছ:

স্বাষিশরে:

(উদাহরণস্বরূপ অনলাইকন শিশুর ছশি যিয়ার েরার পূকিদে োর সাকথ েথা িলা)

সম্ে হকয়নছ:

(উদাহরণস্বরূপ অফলাইন োকজর সময় আমরা যযভাকি েকর থাশে যসভাকি আমরা 
অনলাইকন েী েরকে উপকভাগ েশর এিং যেন ো ননকয় ননয়শমে েথা িলা)

আমরা উভয়ই যয যয শিষকয় সম্ে হকয়নছ:

আিাতের পামরিামরক অন্াইন চুভতি 
অনলাইন ননরাপত্া ননকয় েকথাপেথন শুরু েরার এেনট চমৎোর উপায় হকছে পাশরিাশরে 
চুক্তি তেশর েরা। এনট হালনাগাদ রাখকে যোন যোন শিষকয় আপনন সম্ে হকয়কছন ো ননয়শমে 
পযদোকলাচনা েরা ননশ্চিে েরুন। আতরা েতথযের জনযে Net Aware ভভজজট করুন।


