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પ્ર્તાવના
નમસતે, તમારા બાળકો ઓનલાઇન દુનનયાની અનંત ્ક્યતાઓ ગુપ્તપણે ્ોધે - 
અને સુરક્ષિત રીતે કોઇ જેખમોમાં ્ોધખોળ કરવામાં મદદરૂપ થવા અમે અહી ં
હાજર છીએ.

ઓનલાઇન દુનનયા એક આશ્ચય્ગચકકત કરતું સ્થળ છે. આપણાં બાળકો રમવું, ્ીખવું, નવી રચના કરવી 
અને જેડાઇ ્કે છે – ્ક્યતાઓ અનંત છે. પરંતુ એમાં જેખમો પણ રહે છે. એટલે જ અમે અહી ં
મદદરૂપ થવા હાજર છીએ.

બાળકોનું સંરષિણ કરવામાં NSPCC ની નનપુણતા અને O2 નું ટેકનનકલ જ્ાન લાવીને, અમે આ 
માગ્ગદર્્ગકા તમને પુનઃખાતરી કરાવવા અને વ્યવહારુ માહહતી અને સલાહ આપવા બનાવી છે. તમે 
ઓનલાઇન નનષણાત હો કે નહહ અથવા તમે ક્યાંથી ્રૂઆત કરવી તે નવ્ે ચોક્કસ ના હો તો, માગ્ગદર્્ગકા 
તમારા બાળકોને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખવામાં મદદરૂપ થવા તમારે જણવી જરૂરી બધી બાબતો તમને 
જણાવ્ે.

અમારી પાસે O2 Gurus (ઓટૂ ગુરુસ)નાં મફત સંસાધનો અને નનષણાત માહહતી, કહટબદ્ધ સલાહ 
કાં તો સટોરમાં અથવા તો ફોન પર, અને અમારી Net Aware (નેટ અવેર) વેબસાઇટ પર ઉપલબધ 
છે. એ બધું જ તમને સહાયતા કરવા અહી ંછે, અને અમે તમને અને તમારા કુમળા ડડરજટલ ્ોધકતા્ગ 
બાળકો સાથે વાતચીતો કરવામાં મદદરૂપ થવા તમારી સાથે છીએ જનેાથી તેઓનું જ્ાન વધારવામાં અને 
તેઓ ઓનલાઇન દુનનયામાંથી શ્ેષ્ઠ ્ોધ સુરક્ષિત રીતે કરવાની ખાતરી કરવામાં મદદ મળ્ે.

ઓનલાઇન દુનનયા બાળકોને ઘણી રીતે મદદ 
કરી શકે છે…
આપણે જણીએ છીએ કે ટેકનોલોજી અને ઓનલાઇન દુનનયા બાળકોને ઘણી 
આશ્ચય્ગચકકત રીતોએ મદદ કરી ્કે છે - તે તેઓને ્ીખવા દે છે, પોતાની 
રચનાત્મક બાજુ ્ોધવા દે છે, અને મમત્રો અને કુટંુબીજનો સાથે જેડાવા દે છે.

રમવું
બધાં બાળકો રમતા હોય છે – રમવાથી નવકાસ અને સામારજક આવડતોમાં મદદ મળે છે. આ બધું 
ઓનલાઇન સરખું જ છે, અને ઓનલાઇન પુષ્કળ ્ૈષિણણક રમતો છે જ ે્ીખવામાં સુનવધાજનક બની 
્કે છે.

રચનાત્મક બનવું
બાળકો ્ાળામાં અને ઘરે અદભુત રચનાઓ બનાવી ્કે છે તેવી જ રીતે, તેઓ પોતાની રચનાત્મક 
બાજુને ડડરજટલ યુગમાં ્ોધવાનું પસંદ કરે છે.

શીખવું
ઇનટરનેટ માહહતીનો અનંત સ્તોત છે, જ ેગૃહકાય્ગ, પ્રોજકે્ટસ અને સામાનય જીજ્ાસા માટે મદદરૂપ  
બને છે.

જેડાવું
બાળકો પાસે પોતાના દુનનયાભરના મમત્રો અને કુટંુબીજનો સાથે વાત કરવાની 
તક રહે છે, જ ેબાળકોને મપ્રય છે, ક્બલકુલ પુખત ઉંમરની વ્યક્તિઓની જમે.

આજકાલ તે સમાનાંતર દુનનયા છે. આ દુનનયા ઓનલાઇન એક જુદી અને 
ઓફલાઇન એક અલગ જ દુનનયા એવું નથી, તે બધું એકબીજ સાથે 
સંકળાયેલું છે. તે બધું વા્તવવક જીવન છે અને તે એક જ દુનનયા છે.

પપપા, વક્ગ્ોપ સહયોગી
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ઓનલાઇન માટે શું જેવું જેઇએ
આપણે જણીએ છીએ બાળકો ઇનટરનેટનો ઉપયોગ કરવાના લાભોનો આનંદ માણે છે, 
પરંતુ આપણે એ પણ જણીએ છીએ કે, સમયાંતરે, તેઓ ઓનલાઇન ્ું કરી રહાં છે 
તે નવ્ે તમને રચતંા થાય તેવું બની ્કે.

એક ટીમ તરીકે કાય્ગ કરવું
ઓનલાઇન દુનનયાની વાત કરીએ ત્ારે આપણે જણીએ છીએ કે તેમાં કોઇ 
નનયમાવલી હોતી નથી અને દરેક કુટંુબ અને દરેક બાળક જુદુ હોય છે.

તેથી અમે ઇચ્ીએ છીએ કે તમે અને તમારા બાળકો સાથે મળીને ્ોધ કરો, એક કુટંુબ તરીકે 
વાતચીત કરીને, ઓનલાઇન દુનનયા ્ોધીને, નનયમો સાથે સંમત થઇને અને સેહટંગસનું સંચાલન 
કરીને. આગામી થોડાક પાનાઓમાં તે કેવી રીતે કરવું તેને ધયાનમાં લઇ્ું. 

શું તમે જણો છો?

જટેલા માતા-નપતાઓએ નોધંાવ્યું કે પોતાના બાળકો 
ઓનલાઇન રહેવા નવ્ે તેઓની સૌથી મોટી રચતંા એ છે 
કે તેઓના બાળકો તેઓ સાથે વાત કર્ે નહહ જે તેઓને 
પરે્ાન કરી ્કે તેવું કંઇક તેઓ ઓનલાઇન જે્ે.

20%

વાતચીત કરવી

શોધવું

સંમત થવું

સંચાલન કરવું

YouGov સવવેની ્રૂઆત NSPCC દ્ારા, જુલાઇ 2019 માં કરવામાં આવી.

તેઓ શું જુએ છે 
બાળકો એવી અયોગય સાહહત્ સામગ્ીના સંપક્ગમાં આવી ્કે,  

જ ેતેઓની ઉંમર અને તબક્કા માટે અનુકૂળ ના હોય.

1

તેઓ કોની સાથે વાત કરે છે
બાળકોને તેઓ અપરરરચત હોય તેવા લોકોના સંપક્ગમાં આવવાનું અથવા તેઓ ચોક્કસ વ્યક્તિને, જમે 
કે કુટંુબીજન, મમત્ર કે અનય કોઇ બાળકને જણતા હોય તેવો ડોળ કરે તેવું જેખમ રહેતું હોય છે. આનું 
પરરણામ અયોગય સાહહત્ સામગ્ી આપલે કરવાનું કે રૂબરૂ મળવાની ગોઠવણ કરવાનું આવી ્કે છે.

2

તેઓ શું કરે છે
બાળકો અંગત માહહતી કે ફોટા (જતીય) વહંેચવા, અથવા અનય લોકો તે બાબતોને હમણાં કે ભનવષયમાં 

કેવી રીતે જુએ છે તેની હટપપણીઓ કે નનવેદનો કરવા પ્રોતસાહહત થઇ ્કે.

3

ડાઉનલોડ કરો 50
Mb/S

અપલોડ કરો 17
Mb/S
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વાતચીત કેવી રીતે શરૂ કરવી
અમે જણીએ છીએ કે બાળકો ઓનલાઇન ્ું કરે છે તે નવ્ે તેઓ સાથે 
વાતચીત ્રૂ કરવી મુશકેલભરી બની ્કે છે. તેથી અહી ંમદદરૂપ થવા 
કેટલીક રીતો જણાવી છે.

તમારા બાળકો સાથે મુતિપણે અને નનયમમત રીતે 
વાત કરવી એ તેઓને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખવામાં 

મદદરૂપ થતી સૌથી શ્ેષ્ઠ રીત છે. બાળકો માટે, 
ઓનલાઇન જીવન વાસતનવક જીવન છે. તેઓના 

કદવસ નવ્ે તમે પૂછતા હો ક્બલકુલ એ સરખી રીતે, 
તમારા બાળકો પાસે પહોચંીને તેઓને પૂછો કે તેઓ 

ઓનલાઇન નનયમમત રીતે ્ું કરે છે – તમે ક્ચનંતત હો 
માત્ર ત્ારે નહી.ં

યાદ રાખશો

નનયમમત રીતે અને ચકુાદો આપતા ન હો તેવી રીતે વાતચીતો કરવાથી, તમારા બાળકને 
આરામ અનભુવવામાં અને એ ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે કે, જે તેઓને કોઇ ક્ચતંાઓ 

હોય તો, તેઓ તમારી પાસે આવીને તમારી સાથે વાત કરે તેવી શકતા વધારે રહે છે.

વાતચીત કરવી

તેઓને રચનંતત કે પરે્ાન કરતું કંઇક જે 
તેઓના જેવામાં આવે તો તેઓ ્ું કર્ે તેની 

ચચા્ગ કરો – ્ું તેઓ જણે છે કે કેવી રીતે 
યુઝસ્ગ કે સાહહત્ સામગ્ી બલોક કે  

રરપોટ્ગ  કરવી?

4
તેઓના મમત્રો ઓનલાઇન હોવાનું તેઓ 

કેવી રીતે જણે છે અને તેઓ કોણ હોવાનું 
તેઓ કહે છે તે નવ્ે તેઓ સાથે  

વાતચીત કરો.

3

તેઓ ઓનલાઇન કોની સાથે વાત કરતા હોઇ 
્કે અને તેઓ કઇ માહહતી વહંેચે છે તે નવ્ે 

વાત કરો.

2
તેઓને પૂછો કે ઓનલાઇન રહેવામાં ્ેમાં 
આનંદ મળે છે અને એ પણ કહો કે તેઓને  

્ેની રચતંા થાય છે.

1
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હંુ મારા બાળક સાથે વાત કરં ત્ારે 
બાળકને કેવું લાગી શકે?
તમારા બાળકને કેવું લાગી ્કે તે નવ્ે નવચારવાનું યાદ રાખ્ો. તેઓ 
ઓનલાઇન જુએ તે નવ્ે તેઓ રચનંતત કે અગવડભયુું અનુભવે તેવું બની 
્કે. 

સમજવો  કે તમે બસ તેઓની પર નજર રાખી રહાં છો અને એ કે તેઓ તમારી પાસે આવી ્કે 
છે જે તેઓને રચતંામાં મૂકતી કોઇ બાબત હોય.

તેઓને આશ્ાસન આપો  અને તેઓને માહહતગાર રાખો કે:

•  તમે તેઓના ઓફલાઇન અને ઓનલાઇન જીવનના, તમામ પહેલુઓમાં રસ ધરાવો છો

•  તમે તેઓએ ઓનલાઇન જેયેલ નવષય-વસતુ નવ્ે વાત કરવા માગતા હો જમે કે તેઓએ 
જેયેલી સાઇટ્ટસ અને એપ્લકે્નસ

•  જે તેઓએ અયોગય કે પરે્ાન કરતું કંઇક જેયું હોય, અથવા તે પોતાની જતે મોકલું હોય 
તો, તેમાં તેઓનો વાંક નથી અને તેઓને જરૂર પડ ેત્ારે તમે મદદરૂપ થવા હાજર છો.

9
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Net Aware  
(નેટ અવેર - નેટથી જગૃત રહેવું) 
તમારંુ બાળક વાપરતું હોય તે અત્ાધુનનક એપ્લકે્નસ, ગેમસ અને સોર્યલ મીડડયા 
સાઇટ્ટસ પર સરળ, બાઇટ કદની માહહતી અને સલાહ મેળવવા માગો છો?  
Net Aware તેઓને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખવા અહી ંહાજર છે.

જે તમે તમારા Whatsapp માંથી તમારી Snapchat (સ્ેપચૅટ), અથવા તમારા Twitch (હવિટ)માંથી 
Twitter જણતા ના હો તો, Net Aware મદદ કરી ્કે છે.

તમે જે્ો:

•  Facebook, Instagram, Snapchat અને ઘણી સાઇટ્ટસ અને એપ્લકે્નસ માટે પ્રાઇવસી 
સેહટંગસ અને સુરષિા માગ્ગરેખાઓ

• માતા-નપતાઓ અને બાળકો પાસેથી અત્ાધુનનક સમીષિાઓ 

• O2 Gurus (ઓટૂ ગુરુસ) પાસેથી નનષણાત ટેકનનકલ માહહતી. 

તમે અત્ાધનુનક સમાચાર અને અદ્યતન માહહતી સીધી તમારા ઇનબોક્સમાં મેળવવા નોધંણી પણ કરાવી 
શકો છો. 

વેબસાઇટ જુઓ, 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

અને ઓનલાઇન સરુક્ષિત રહેવા 
અંગે અમારી કેટલીક માહહતી પર 
નજર કરો.

તમારા બાળક સાથે રહીને બાળકને ઓનલાઇન જ ે
કરવામાં આનંદ આવતો હોય તે શોધી કાઢવાથી 

બાળક પોતાની કોઇ ક્ચતંાઓ તમને કહે તેવી 
શકતા વધી જય છે. તેઓને ઉપયોગ કરવા ગમતી 

એપ્લકેશનસ અને ગેમસમાં સામેલ થઇને, તમે 
તેઓની ઓનલાઇન વત્ગણકૂની ચચા્ગ તેઓ સાથે કરવા 

વધારે સારી સથિનતમાં હશો.

શોધવું

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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સંમત થવા લાયક કેટલાક મદુ્ાઓ

એકવાર તમારં બાળક ઓનલાઇન શું કરે છે તે વવશે 
તમે વાત કરો, અને એપ્લકેશનસ, સાઇટ્સ અને 

ગેમસ બાળકની સાથે જણી લો એટલે, બાળકો જ ે
કરતા હોય તે માટે નનયમો અને સીમાઓ માટે સંમત 

થવા વધારે સારી સથિનતમાં હશો.

સંમત થવું

યાદ રાખશો

દરેક કુટંુબ પોતાનો અભભગમ ધરાવતું હોય છે – તમારા માટે યોગય હોય તે નક્ી કરવું મહતવનું 
હોય છે. શરૂઆત કરવા જવેી સારી બાબત ‘ફેમમલી એભરિમેનટ’ ટેમ્ લેટ છે જ ેઅમે બનાવી છે અને 
તેને તમે NSPCC વેબસાઇટ પર અથવા આ માહહતી પસુ્તકાના પાછળના ભાગે જેઇ શકો છો.

વેબસાઇટ જુઓ, nspcc.org.uk/familyagreement

તમે કયા પૈતૃક નનયંત્રણો નક્કી કર્ો અને તમે 
આની સમીષિા કેવી રીતે કર્ો?

4
સંમત થાવ કે તે ્ું છે અથવા ્ું વહંેચવા લાયક 

યોગય નથી – કઇ માહહતી અંગત (નામ, સરનામું, 
સ્થળ, સૂ્લ યુનનફોમ્ગમાં ફોટા) હોઇ ્કે તે નવ્ે 

નવચારો.

3

તમારા બાળકે ઓનલાઇન કોની સાથે વાત 
કરવી જેઇએ અને તેઓ કેવી રીતે જણ્ે કે 

તેઓના મમત્રો તેઓ કહે છે તે જ છે?

2
તમારા બાળકની ઉંમર માટે કઇ સાહહત્ 
સામગ્ી યોગય છે? વીડડયો ગેમસ, કફલમસ, 

સોર્યલ નેટવર્્ગ?

1

તેઓના સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો અનુકૂળ સમય ક્યારે છે, અને ક્યારે નથી તે માટે સંમત થાવ. 
આ નનયમો બંને રીતે કારગર કેવી રીતે રહે છે? તમારા બાળક માટે રોલ મોડલે બનો. તમે સંમત 
થયા હો તેની નનયમમત રીતે સમીષિા કરો જેથી તમે અને તમારંુ બાળક અદ્યતન માહહતગાર રહો.

5
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ટેકનોલોજી તમારા બાળકને ઓનલાઇન 
સરુક્ષિત રાખવામાં મદદ કરી શકે છે
તમે તમારા બાળકની સાથે બે મુખય પ્રકારની ગોઠવણોનું સંચાલન કરી ્કો 
છો. 

પૈતૃક નનયંત્રણો તમારા બાળકો જ ેજેઇ ્કતા હોય અને તેઓ સંપક્ગમાં આવતા હોય તે સાહહત્ 
સામગ્ીનો પ્રકાર પ્રનતબંનધત કરી ્કે છે. આ ખાસ કરીને નાના બાળકોના માતા-નપતાઓમાં  
લોકમપ્રય છે.

એપ્લકે્નસ, સાઇટ્ટસ અને ગેમસ પર સાઇટ સેહટંગસ સહહતના પ્રાઇવસી સેહટંગસ પોતાને અનુકૂળ 
ગોઠવો. આ તમારંુ બાળક જ ેતમારી સાથે વહંેચતું હોય અને અનય લોકો જ ેજેતા હોય, જમે કે 
બાળકનું સ્થળ જેવી માહહતી તમને પસંદ કરવા દે છે. 

તમારી કૌટંુક્બક ગોઠવણો અને નનયંત્રણોનું 
ટેકનોલોજી મારફતે સંચાલન કરવાથી પણ  

તમારા બાળકને ઓનલાઇન સરુક્ષિત રહેવામાં  
મદદ મળી શકે છે. 

સંચાલન કરવું

યાદ રાખશો

બાળક એક મમત્ર કે સંબંધીના ઘરે ઇનટરનેટનો ઉપયોગ કરે ત્ારે, પૈતૃક નનયંત્રણો અને 
પ્રાઇવસી સેહટંગસ જુદા જુદા હોઇ શકે. આ કારણસર તમારા બાળક સાથે ઓનલાઇન 

સરુષિાને લગતી વાતચીતો બહુ મહતવની હોય છે, જથેી તેઓ સમજ ેકે તેઓને ઓનલાઇન 
સરુક્ષિત રાખવા તમે નનયમો અને સીમાઓ સાથે કેમ સંમત થયા છો.
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તમારા બાળકોને ઓનલાઇન સરુક્ષિત રાખવામાં 
તમને મદદરૂપ થવા અમે અહી ંહાજર છીએ
અમારા સંસાધનો, સાધનો અને સેવાઓની શ્ેણી  
તેને સરળ બનાવે છે.

Net Aware (નેટ અવેર - નેટથી જગૃત રહેવું) 
Net Aware બાળકોને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરવા તેઓ 
વાપરતા હોય તે એપ્લકે્નસ, ગેમસ અને સોર્યલ મીડડયા સાઇટ્ટસ નવ્ે સરળ, 
બાઇટ કદની માહહતી અને સલાહ પૂરી પાડ ેછે. વેબસાઇટ જુઓ,  
net-aware.org.uk (વધુ માહહતી પાન 12 પર છે).

NSPCC હેલપલાઇન 
NSPCC હેલપલાઇન એક બાળક નવ્ે રચનંતત પુખત ઉંમરની વ્યક્તિ માટે વષ્ગભર દરરોજ ખુલલી હોય છે. 
અમારા વ્યવસાનયકો સલાહ અને સહાયતા પૂરી પાડ ેછે, બાળકને લગતી રચતંાઓ સાંભળે છે, અને બાળ 
સંરષિણ નવ્ે માહહતી આપે છે. સોમવારથી ્ુક્રવાર સવારે 8 થી રાત્રે 10 વાગયા સુધી, અથવા અઠવાડડક 
રજઓમાં સવારે 9 થી સાંજ ે6 વાગયા સુધી 0808 800 5000 નંબર પર મફતમાં કૉલ કરો. 

ઓનલાઇન સરુષિા સલાહ લાઇન
જે તમને પૈતૃક નનયંત્રણો નવ્ે કોઇ પ્રશ્ન હોય અથવા તમારંુ બાળક વાપરતું હોય તે સોર્યલ નેટવક્ગ  નવ્ે 
રચનંતત હો તો, O2 નાં નનષણાત ટેકનનકલ સલાહકારો અહી ંમદદ કરવા હાજર છે. સોમવારથી ્ુક્રવાર, 
સવારે 9 થી સાંજ ે7 વાગયા સુધી 0808 800 5002 નંબર પર મફતમાં કૉલ કરો. 

O2 Gurus (ઓટૂ ગરુસ) 
O2 નાં માયાળુ નનષણાતો પાસેથી, રૂબરૂમાં અને સટોરમાં મફત ઓનલાઇન સુરષિા 
સલાહ કોઇપણ મેળવી ્કે છે. તેઓ પૈતૃક નનયંત્રણો સેટ કરવાથી માંડીને બાળક 
માટે ફોન સુરક્ષિત કરવાની રીત ્ીખવવા જેવી બાબતોમાં તમને મદદ કર્ે.

સંસાધનો 
માતા-નપતાઓ અને ર્ષિકો શ્ેણીબદ્ધ સંસાધનો આપી ્કે છે, જ ેઓનલાઇન સુરષિાને લગતી સંપૂણ્ગ 
માહહતી અને સલાહથી ભરપૂર હોય છે.

પેરનટ વક્ગશો્સ 
અમે સમગ્ UK માં કાય્ગસ્થળો અને સામુદાનયક સમૂહોમાં પેરનટ વક્ગ્ો્સ ચલાવીએ છીએ જ ેઓનલાઇન 
સુરષિાના તમામ ષિેત્રોમાં માતા-નપતાઓ માટે વ્યવહારુ માહહતી પૂરી પાડ ેછે. વધુ માહહતી મેળવવા ઇમેઇલ 
મોકલો, parentworkshops@nspcc.org.uk

માતા-નપતાઓ વવરદ્ધ બાળકો માટેની રમત 
અમારી માતા-નપતાઓ નવરુદ્ધ બાળકો માટેની રમત 
ઓનલાઇન દુનનયા નવ્ે કોણ વધુ જણે છે તે ્ોધી 
કાઢવા, અને તમારા બાળકોને ઓનલાઇન સુરક્ષિત 
રાખવા નવ્ે તમને તમારા બાળકો સાથે વાત કરવામાં 
મદદરૂપ થવા માટે એક મોજમજની, ્ૈષિણણક રીત છે. 
o2.uk/PlayParentsvsKids

મે ંઆ રમત માહહતીપ્રદ, ઉપયોગી અને પ્રવૃત્તમય રાખતી જેઇ. માતા-
નપતાઓ પોતે અનભુવેલા કોઇ મદુ્ાઓ અથવા અનભુવો વવશે વવચારી શકે છે.  

તે એકતરફી ન હતી, તેનાથી તમારો રસ જળવાઇ રહ્ો હતો.

પપપા, વક્ગશોપ સહયોગી
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તમે અને તમારા બાળકો માટે સહાયતા
Net Aware વેબસાઇટ જેવાથી માંડીને O2 Guru સાથે વાત કરવા સુધી, અમે 
આ માહહતી પુક્સતકામાં ઘણી રીતો જણાવી છે જ ેતમારા બાળકોને સુરક્ષિત રાખવામાં 
તમને મદદ કરી ્કે છે. 

અને અમે NSPCC દ્ારા બાળકોને સહાયતા કરવામાં આવતી બાબતો નવ્ે પણ તમને કહેવા ઇચ્તા હતા 
– અમારી ચાઇલ્ડલાઇન સનવ્ગસ નવ્ે જનેો સંપક્ગ  જુવાન લોકો તેઓને રચતંારૂપ કંઇપણ બાબત માટે, અમારી 
Zipit (રઝનપટ) ઍપ મારફતે કરી ્કે છે.

બાળકો 0800 1111 નંબર પર કૉલ કરીને, વેબસાઇટ childline.org.uk જેઇને 
અથવા ‘For Me’ ઍપ ડાઉનલોડ કરીને ચાઇલ્ડલાઇનનો 24/7 સંપક્ગ  કરી ્કે છે

તેઓ પોતાના માટે અથવા તો બીજ કોઇપણ માટે રચનંતત હોય ત્ારે, અયોગય વત્ગણૂક ચાઇલ્ડ 
એક્્લોઇટે્ન એન્ડ ઓનલાઇન પ્રોટેક્ટ્ન સેનટર (Child Exploitation and 

Online Protection Centre - CEOP) ને નોધંાવીને, વેબસાઇટ  
ceop.police.uk/ceop-reporting પર જઇને કરી ્કે છે.

Zipit (રઝનપટ) ઍપ જુવાનોને મનોરંજક રચત્રો અને ટંૂકા વીડડયોનો ઉપયોગ કરીને અનનક્ચ્ત 
ચેટને પ્રનતભાવ આપવા સષિમ બનાવે છે, તેને App અથવા Play stores માંથી ડાઉનલોડ 

કરો

બાળકો માટે સહાયતા
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સહી:

(દા.ત. હંુ નવી ઍપ ડાઉનલોડ કરંુ તે પહેલાં તપાસવું)

સંમનત દ્ા્ગવે છે, આ બાબત માટે:

સહી:

(દા.ત. હંુ મારા બાળકના ફોટા ઓનલાઇન વહંેચું તે પહેલાં મારા બાળક સાથે તે તપાસવું)

સંમનત દ્ા્ગવે છે, આ બાબત માટે:

(દા.ત. આપણને ઓનલાઇન કરવામાં આનંદ આવતો હોય અને ્ા માટે તે નવ્ે નનયમમતપણે 
વાત કરવી, આપણે ઓફલાઇન પ્રવૃરતિઓ કરીએ છીએ ક્બલકુલ તે જ રીતે)

અમે બંને સંમત થઇએ છીએ, આ બાબત માટે:

અમારં ઓનલાઇન ફેમમલી એભરિમેનટ 
ઓનલાઇન સુરષિા નવ્ે વાતચીતો ્રૂ કરવા ફેમમલી એરગ્મેનટ બનાવવું એક ચડડયાતી રીત છે. 
આને અદ્યતન રાખવા તમે સાથે સંમત થયા હો તેની નનયમમતપણે સમીષિા કરતા હોવાની ખાતરી 
કરો. વધ ુમાહહતી મેળવવા Net Aware જુઓ.


