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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸਚਤ ਸ਼੍ਰ ੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੀ 
ਿੋਜ ਕਰਨ - ਅਤੇ ਚਕਸੇ ਿੀ ਿਤਚਰਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਿੀਗੇਟ ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਿਮਤਕਾਰੀ ਜਗ੍ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਿੇ ਿੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਸੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ 
ਹਨ - ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਿਮ ਿੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਚਕ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਚਿਆ ਕਰਨ ਚਿੱਿ NSPCC ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ O2 ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੰੂ ਇਕੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ 
ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਿਂੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 
ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਕ ਚਕੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਹਰ ਿੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਿੇਗਾ ਚਜਸਦੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਚਿੱਿ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ Net Aware ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,  
O2 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰਚਪਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਚਡਜੀਟਲ ਿੋਜ ਕਰਨ ਿਾਚਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਗਆਨ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ 
ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਚਕ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਉੱਤਮ ਨੰੂ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਿੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ ਕਈ ਤਰੀਕਕਆਂ ਨਾਲ 
ਬੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ...
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਮਤਕਾਰੀ ਤਰੀਚਕਆਂ 
ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਚਸੱਿਣ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਚਸਰਜਣਾਤਮਕ 
ਪੱਿ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਚਰਿਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਡੋ
ਸਾਰੇ ਬੱਿੇ ਿੇਡਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਚਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਚਜਕ ਹੁਨਰਾਂ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ,  
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਚਦਅਕ ਿੇਡਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚਸੱਿਣ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਣਾਓ
ਚਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਬੱਿੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਚਿੱਿ ਅਦਭੁਤ ਚਸਰਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪੱਿ ਨੰੂ ਚਡਜੀਟਲ 
ਰੂਪ ਚਿੱਿ ਿੋਜਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਸੱਖੋ
ਇੰਟਰਨੈਟੱ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਚਕ ਹੋਮਿਰਕ, ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ  
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਜੁੜੋ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਚਰਿਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਭਾਿਂੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਚਿੱਿ ਚਜੱਥੇ ਿੀ ਹੋਣ, 
ਬੱਿੇ ਅਚਜਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਜਿਂੇ ਚਕ ਬਾਲਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ  ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ 

ਵੱਖ ਸੰਸਾਰ ਆੱਫਲਾਈਨ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ ਕਵੱਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ।
ਡੈਡ, ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ
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ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਬੱਿੇ ਇੰਟਰਨੈਟੱ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਂੈਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਕ, ਸਮਂੇ ਸਮਂੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚਕ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜਂੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਜਦਂੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਉਦਂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 
ਚਨਯਮ ਚਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਚਰਿਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਿਾ ਿੱਿਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਇੱਕ ਪਚਰਿਾਰਕ ਿਜਂੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ 
ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨ, ਚਨਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਚਹਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਚਟੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਿੇ ਇਸ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰੋ। 
ਅਗਲੇ ਕੱੁਝ ਸਚਫਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਿੇਿਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਇਸ ਨੰੂ ਚਕਿਂੇ ਕਰੀਏ। 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਸੀ?

ਮਾਚਪਆਂ ਨੇ ਦੱਚਸਆ ਚਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ 
ਹੈ ਚਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਅਚਜਹਾ ਦੇਿਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ।

20% 

ਗੱਲ ਕਰੋ

ਖੋਜੋ

ਸਕਹਮਤ ਹੋਵੋ

ਪ੍ਰ ਬੰਕਿਤ ਕਰੋ

NSPCC, ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਚਣਤ YouGov ਸਰਿੇਿਣ।

ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ 
ਬੱਿੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਿਸਥਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
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ਉਹ ਕਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਅਚਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਚਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, 

ਜਾਂ ਜੋ ਅਚਜਹੇ ਚਿਅਕਤੀ ਿਜਂੋ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੇਂ ਹਨ ਚਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਚਜਿਂੇ ਚਕ ਕੋਈ ਪਚਰਿਾਰਕ ਸਦੱਸ,  
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਿਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਜਾਂ ਚਮਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2

ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਚਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ (ਸੈਕਸਚਟੰਗ) ਲਈ, ਜਾਂ ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਚਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਚਜੰ਼ਦਗੀ ਚਿੱਿ ਹੁਣ,  
ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਿ ਚਕਿਂੇ ਿੇਿਦੇ ਹਨ।

3

ਡਾਊਨਲੋਡ 50
Mb/S

ਅੱਪਲੋਡ 17
Mb/S
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ਗੱਲਬਾਤ ਕਕਵਂੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਚਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਚਕ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਿੱੁਲ੍ ਕੇ ਅਤੇ ਚਨਯਚਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆੱਨਲਈਨ ਚਜੰ਼ਦਗੀ 
ਅਸਲ ਜੀਿਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਚਜਿਂੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਚਦਨ ਦੇ 

ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੋਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਕਰੋਗੇ ਚਕ 
ਉਹ ਚਨਯਚਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - 

ਕਸਰਫ ਉਦਂੋ ਨਹੀ ਂਜਦਂੋ ਤੁਸੀ ਂਕਿੰਤਤ ਹੋ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

ਕਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਨਰਣਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ 
ਕਕ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕਰੋ

ਿਰਿਾ ਕਰੋ ਚਕ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਚਜਹਾ ਿੇਚਿਆ ਚਜਸ 
ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ - ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ 
ਹਨ ਚਕ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਬਲੌਕ ਚਕਿਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਚਕਿਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

4
ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਚਕ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਕਿਂੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ 
ਉਹ ਕੀ ਕਚਹੰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਉਹ ਕੋਣ ਹਨ।

3

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਕ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ 
ਚਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ 

ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

2
ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਚਕ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨ 

ਚਿੱਿ ਮਜ਼ਾ ਲਂੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ ਚਕ ਕੀ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1
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ਜਦਂੋ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਕਕਵਂੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਣਾ ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਚਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਚਕਿਂੇ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ 
ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਿਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਬੇਿੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਮਝਾਓ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਚਸਰਫ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਕਸੇ ਿੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋ 
ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਕਦਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਚਕ:

•  ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ, ਆੱਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਚਹਲੂਆਂ ਚਿੱਿ ਰੁਿੀ ਰੱਿਦੇ ਹੋ

•  ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿੇਿੀਆਂ ਹਨ ਚਜਿਂੇ ਚਕ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਦੇਿਦੇ ਹਨ.

•  ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿੇਚਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇਚਜਆ ਚਗਆ ਹੈ,  
ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ।

9
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Net Aware 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੀਨਤਮ ਐਪਾਂ, ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ 
ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਧਾਰਣ, ਬਾਈਟਸਾਈਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰ  
ਰਹੇ ਹੋ? Net Aware ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਚਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Whatsapp ਤਂੋ Snapchat ਨੰੂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ Twitch ਤਂੋ ਆਪਣੇ 
Twitter ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Net Aware ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਿੋਗੇ:

•  Facebook, Instagram, Snapchat ਿਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਗੁਪਤਤਾ 
ਸੈਚਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਚਿਆ ਚਦਸ਼ਾ ਚਨਰਦੇਸ਼

• ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਂੋ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸਮੀਚਿਆਿਾਂ 

• O2 ਗੁਰੂਆਂ ਤਂੋ ਮਾਹਰਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਸਿੇ। 

ਤੁਸੀ ਂਕਸੱਿਾ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਕਵੱਿ ਤਾ਼ਿਾ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Net-aware.org.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ 

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

ਅਤੇ ਆੱਨਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਕਹਣ 
ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ 
ਨ਼ਿਰ ਮਾਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਚਮਲ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਂੈਦੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਿਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ 
ਚਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਿਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਿਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਿਰਿਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਚਬਹਤਰ ਸਚਥਤੀ ਚਿੱਿ ਹੋਿੋਗੇ।

ਖੋਜੋ

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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ਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੱੁਝ ਨੁਕਤੇ

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਂੈਦੇ ਹੋ ਚਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮਲ ਕੇ ਐਪਾਂ, 

ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰ ਲਂੈਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਿਾਂ ਨਾਲ 

ਸਚਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿਧੀਆ ਸਚਥਤੀ ਚਿੱਿ ਹੋਿੋਗੇ।

ਸਕਹਮਤ ਹੋਵੋ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਹਰੇਕ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਸਮਝਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ।  
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ 'ਪਕਰਵਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ' ਟਂੈਪਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ

NSPCC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਕਕਤਾਬਿੇ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Nspcc.org.uk/familyagreement ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਮਾਚਪਆਂ ਦੇ ਚਕਹੜੇ ਚਨਯੰਤਰਣ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋਗੇ 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਚਕਿਂੇ ਕਰੋਗੇ?

4
ਸਚਹਮਤ ਹੋਿੋ ਚਕ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਚਿਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿੋ ਚਕ ਚਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਸਥਾਨ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਰਦੀ ਚਿੱਿ ਫੋਟੋਆਂ)।

3

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਚਕਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਚਕਿਂੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਚਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 

ਦੋਸਤ ਕੋਣ ਹਨ ਜੋ ਕਚਹੰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਉਹ ਹਨ?

2
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਕਹੜੀ 

ਸਮੱਗਰੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਿੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ, ਚਫਲਮਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ 
ਨੈਟਿਰਕ?

1

ਸਚਹਮਤ ਹੋਿੋ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਡਿਾਈਸਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਣ ਲਈ ਕਦਂੋ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਕਦਂੋ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਨਯਮ ਦੋਿਾਂ ਤਰੀਚਕਆਂ ਨਾਲ ਚਕਿਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? 
ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੋ। ਚਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਚਿਆ ਕਰੋ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਚਕਸ ਗੱਲ 

ਲਈ ਸਚਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹੇ।

5
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ਤਕਨੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਰੱਖਣ ਕਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਚਟੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੱੁਿ ਚਕਸਮਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਚਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਚਮਲ ਕੇ 
ਪ੍ਰ ਬੰਚਧਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮਾਕਪਆਂ ਦੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਕੀ ਦੇਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਕਸ ਚਕਸਮ ਦੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚਿੱਿ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਚਪਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਚਸੱਧ ਹਨ।

ਐਪਾਂ, ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਸੈਚਟੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਪਤਤਾ ਸੈਕਟੰਗਾਂ ਨੰੂ ਚਿਿਸਥਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿੋਣ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਚਗਆ ਚਦੰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਦੇਿਦੇ ਹਨ, ਚਜਿਂੇ ਚਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਚਥਤੀ। 

ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਚਰਿਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ 
ਚਨਯੰਤਰਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ 

ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ ਬੰਕਿਤ ਕਰੋ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਬੱਿਾ ਕਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਵੱਿ ਇੰਟਰਨੈਟੱ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਮਾਕਪਆਂ ਦੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਸੈਕਟੰਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਕ 

ਆਨਲਾਈਨ ਸੱੁਰਕਖਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਕਨਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤੁਸੀ ਂਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਕਕਉ ਂ

ਸਕਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਿਆਂ ਨੰੂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ 
ਕਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ
ਸਰੋਤਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀ ਇਸਨੰੂ ਸੌਿੀ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ।

Net Aware 
Net Aware ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਚਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਪਾਂ, ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 
ਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਣ, ਬਾਈਟਸਾਈਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
net-aware.org.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ (ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ 12 'ਤੇ)।

NSPCC ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
NSPCC ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬੱਿੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਚਕਸੇ ਿੀ ਬਾਲਗ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਚਦਨ ਿੱੁਲੀ ਰਚਹੰਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਚਦੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਿੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਦੀ 
ਸੁਰੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਿਾਰ ਤਂੋ ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤਂੋ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਦੇ ਚਿਿਕਾਰ,  
0808 800 5000 ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਿੀਰ ‘ਤੇ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਲਾਹ ਲਈ ਲਾਈਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਦੇ ਚਨਯੰਤਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਕਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਿਰਕ ਬਾਰੇ 
ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ O2 ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੋਮਿਾਰ ਤਂੋ ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤਂੋ 
ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਦੇ ਚਿਿਕਾਰ 0808 800 5002 ‘ਤੇ O2 ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

O2 ਗੁਰੂ 
ਕੋਈ ਿੀ ਚਿਅਕਤੀ O2 ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹਰਾਂ ਤਂੋ, ਚਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਚਿੱਿ 
ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਿਆ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਚਪਆਂ 
ਦੇ ਚਨਯੰਤਰਣਾਂ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚਸਿਾਉਣ 
ਤੱਕ ਹਰ ਿੀਜ਼ ਚਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਵਸੀਲੇ 
ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਚਧਆਪਕ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਕ ਆੱਨਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਾਕਪਆਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 
ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਚਿੱਿ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਚਮਊਚਨਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਚਿੱਿ ਮਾਚਪਆਂ ਲਈ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਿਲਾਉਦੇਂ ਹਾਂ, ਚਜਸ ਚਿੱਿ 
ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਚਿੱਿ ਮਾਚਪਆਂ ਲਈ ਚਿਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਚਦੱਤਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
parentworkshops@nspcc.org.uk ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹਾਚਸਲ ਕਰੋ

ਮਾਪੇ ਬਨਾਮ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ 
(Parents vs Kids)

ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬਨਾਮ ਬੱਿੇ ਗੇਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 
ਇੱਕ ਮਜੇ਼ਦਾਰ, ਚਿਚਦਅਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਚਕ ਆਨਲਾਈਨ 
ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰਚਹਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
o2.uk/PlayParentsvsKids

ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਕਰਆ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕਦਲਿਸਪ ਲੱਕਗਆ। 
ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀ ਂਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਲਿਸਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।

ਡੈਡ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ  
ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ
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ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦ
Net Aware ਕੋਲ ਜਾਉਣ ਤਂੋ ਲੈਕੇ ਇੱਕ O2 ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਚਕਤਾਬਿੇ ਚਿੱਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਚਦਿਾਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਚਿੱਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਿੀ ਦੱਸਣਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਜੋ NSPCC ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਸਾਡੀ ਿਾਈਲਡਲਾਈਨ 
ਸੇਿਾ ਤਂੋ, ਚਜਸ ਨਾਲ ਨੌਜਿਾਨ ਸਾਡੀ Zipit ਐਪ ਰਾਹੀਂ, ਚਕਸੇ ਿੀ ਿੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਚਿੰਤਤ ਕਰ 
ਚਰਹਾ ਹੈ।

ਬੱਿੇ 0800 1111 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, childline.org.uk ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ 'ਫੋਰ ਮੀ' 
ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ 24/7 ਿਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਭਾਿਂੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਅਣਉਚਿਤ ਚਿਿਹਾਰ ਦੀ ਸੂਿਨਾ 
ceop.police.uk/ceop-reporting ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 

ਸੁਰੱਚਿਆ ਕਂੇਦਰ (CEOP) ਨੰੂ ਚਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

Zipit ਐਪ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਤਸਿੀਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਅਣਿਾਹੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਐਪ ਜਾਂ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ 

ਤਂੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦ

20
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ਦਸਤਿਤਸ਼ੁਦਾ:

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਚਹਲਾਂ ਜਾਂਿ ਕਰੋ)

ਇਸ ਨਾਲ ਸਚਹਮਤ:

ਦਸਤਿਤਸ਼ੁਦਾ:

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਚਹਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂਿ ਕਰੋ)

ਇਸ ਨਾਲ ਸਚਹਮਤ:

(ਉਦਾ. ਚਨਯਚਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਕ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਲਂੈਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਕਉ,ਂ ਚਬਲਕੁਲ ਚਜਿਂੇ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਗਤੀਚਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)

ਅਸੀਂ ਦੋਨਂੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਚਹਮਤ ਹਾਂ:

ਸਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਇੱਕ ਪਚਰਿਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਧੀਆ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਚਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਨੰੂ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਿਣ ਲਈ ਇਕੱਿੇ ਹੋ ਕੇ ਸਚਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ। 
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Net Aware ‘ਤੇ ਜਾਓ।


