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آ
فیسالئنبکحفاظت
ماڈیول � - 67ن
سیکھےن کے مقاصد
آ
•ٹرینیز کو �ن الئن حفاظت کی بنیادی سمجھ ےہ۔
آ
•ٹرینیز سمجھےت ہیں کہ �ن الئن حفاظت کی بچوں کے لیے اہم مضمرات ہیں۔

45-60
وقت کا دورانیہ
 45-60منٹ

آ
وہ چیزیں جس کی �پ کو ضرورت ہوگی
سمارٹ فون یا کائی او ایس
ہینڈ سیٹ

حفاظتی پوسٹرز

حفاظتی تجاویز

ایکـٹو ایئر ٹائم رسائی (موبائل
)سم یا وائی فائی

چھوٹے انعامات

118

آ
فیسالئنبکحفاظت
ماڈیول � - 67ن

آ
بکحفاظت
فیسالئن
ماڈیول � - 76ن
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حفاظت متعارف کروائیں
حفاظت کیا ےہ اور اس کی اہمیت کیوں ےہ اس کی مختصر
وضاحت کریں
وضاحت کریں:
آ
"بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جن کے لیے �پ انٹرنیٹ استعمال کر سکـےت ہیں،
لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ دنیا بھر میں کوئی بھی انٹرنیٹ استعمال کر سکـتا
ےہ۔ اس کے ساتھ حقیقی زندگی کی عوامی جگہ (جیسے بازار کی جگہ) کی طرح برتاؤ
کرنا اور محفوظ رہنا ضروری ےہ۔"
"انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت محفوظ آرہےن کے بہت سے طریقے ہیں۔ تمام فونز اور
‘سیٹنگز’ ہوتی ہیں جنہیں �پ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تبدیل کر
ایپس میں آ
سکـےت ہیں کہ �پ محفوظ ہیں!"

فوائد کو ُاجاگر کریں!

آ
اپنی کہانی بتائیں کہ �پ (ٹرینر) آانٹرنیٹ استعمال کرتے وقت
کیسے محفوظ رےہ ہیں۔ اس میں �پ کے دوستوں اور خاندان کی
مثالیں بھی شامل ہو سکـتی ہیں۔

کچھ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:
•واٹس ایپ پر نامعلوم نمبروں کو بالک کرنا اگر وہ خطرناک یا
بدنیتی پر مبنی معلوم ہو
•یوٹیوب پر غیر موزوں ویڈیو تالش کرنے پر ‘بیک’ بٹن کا
استعمال کرنا
آ
•فیس بک میں پرائیویسی سیٹنگز کو تبدیل کرنا تاکہ �پ کا
پروفائل صرف 'دوستوں' تک قابل رسائی ہو
آ
(فون) پر ایک پن/پاس کوڈ رکھنا تاکہ اگر یہ چوری ہو
لے
�
•اپےن
آ
جائے آ تو لوگ �پ کے فون تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔
فون �پریٹنگ سسٹم میں رازداری کی ترتیبات کو تبدیل کرنا
(جیسے اینڈرائیڈ یا کائی او ایس)
•دھوکہ دہی سے بچےن کے لیے اپےن موبائل منی پن کو محفوظ
رکھنا
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حفاظت کو متعلقہ بنائیں
ٹرینیز سے بات کریں کہ انٹرنیٹ
استعمال کرتے وقت محفوظ رہنا کـتنا
اہم ےہ:
پوچھیں
آ
•"انٹرنیٹ پر �پ کو کون سی اہم
چیزیں پسند ہیں (یا کرنا چاہےت
ہیں)؟" ان کی دلچسپیوں کی بنیاد
پر انہیں کچھ تجاویز دیں۔
آ
•"کیا ایسی چیزیں ہیں آجو �پ کو
پریشان کرتی ہیں جب �پ انٹرنیٹ
استعمال کرتے ہیں؟" ٹرینر یہ
سمجھےن میں مدد کرے گا کہ وہ ان
وسعتوں میں کیسے محفوظ رہ
سکـےت ہیں۔
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غیر مطلوبہ رابطے سے نمٹنا
وضاحت کریں:
آ
آ
•"انٹرنیٹ �پ کو اپےن دوستوں اور خاندان والوں کو آپیغامات بھیجےن میں مدد کرتا ےہ۔ �پ دنیا کے دوسری طرف
کے لوگوں آکو بھی پیغامات بھیج سکـےت ہیں جن سے � آپ پہےل کھبی نہیں مےل! تاہم ،اس کا مطلب یہ ےہ کہ بعض
اوقات لوگ �پ کو ایسے پیغامات بھیج سکـےت ہیں جو �پ وصول نہیں کرنا چاہےت۔"
•"بچوں کو پیغام رسانی کی خدمات (جیسے واٹس ایپ) استعمال کرتے وقت خود کو محفوظ رکھےن کا طریقہ آ
سکھانا بہت اہم ےہ۔ اگر بچے انٹرنیٹ استعمال کر رےہ ہیں تو لوگ انہیں برے پیغامات بھیج سکـےت ہیں۔ �پ
انہیں ان کی معلومات کو نجی رکھےن اور ناپسندیدہ رابطے کو روکےن کا طریقہ سکھا کر ان کی حفاظت میں مدد
کر سکـےت ہیں۔"
آ
•"�پ اپےن فون یا انٹرنیٹ پر موصول ہونے والے کسی بھی ناپسندیدہ پیغام کو روک سکـےت ہیں"
ٹرینی سے پوچھیں کہ انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت ان کا دوسرے لوگوں کو پیغامات بھیجےن کا بنیادی طریقہ کیا
ےہ۔
پوسٹر یا ان کے فون پر درج مراحل کا استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل پروگراموں میں ناپسندیدہ پیغامات کو بالک
کرنے کا طریقہ دکھائیں :واٹس ایپ ،جی میل اور فیس بک۔

واٹس ایپ ،جی میل اور فیس بک
پر بالک کرنے کے لےی پوسٹرز
دکھائیں۔

ﺟﯽ ﻤﯿﻞ ﭘﺮ 'ﺑﻼک' ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮﯾﮟ
1

2

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ ﭘﺮ 'ﺑﻼک' ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮﯾﮟ

3

3

1

2

واﭨﺲ اﯾﭗ

’ﺑﻼک‘ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

اﺳﺘﻌﻣﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ

1
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2

3

4

ﻤﺰیﺪ

ﺑﻼک ﮐﺮﯾﮟ

ﺑﻼک ﮐﺮﯾﮟ

آ
بکحفاظت
فیسالئن
ماڈیول � - 76ن
تعارف  /غیر مطلوبہ رابطے سے نمٹنا  /نامناسب مواد
پیرنٹل کنٹرول  /قابل اعتماد معلومات  /مواد کی رپورٹنگ  /خالصہ
وضاحت کریں:
آ
آ
آ
پ کی 'پوسٹ' کون دیکھتا ےہ۔ اگر �پ صرف
�
پر
میڈیا
سوشل
کہ
ہیں
ـےت
ک
س
کر
اقدامات
ایسے
تو
چاہیں
پ
"�
•
آ
آ
یہ چاہےت ہیں کہ �پ کے قریبی دوست یا خاندان کچھ دیکھیں تو �پ دوسرے لوگوں کو دیکھےن سے محدود کر
سکـےت ہیں۔"
آ
آ
•"یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ ایک عوامی جگہ ےہ اور �پ ہمیشہ یہ کنٹرول آنہیں کر سکـےت کہ ایک بار جب �پ
انٹرنیٹ پر آمواد کا اشتراک کر لیےت ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ےہ۔ �پ کو صرف وہ چیزیں پوسٹ کرنی
چاہئیں جو �پ دوسرے لوگوں کو دیکھانا چاہےت ہیں۔"
•"اپےن بچوں کو یاد دالئیں کہ اگر وہ نہیں چاہےت کہ ان کی استاد یا دادی کچھ دیکھیں ،تو انہیں اسے پوسٹ
کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے!"
آ
مشورہ� :پ صفحہ 114ت پر فیس بک ماڈیول کو دیکھ کر ٹرینیز کو فیس بک پر رازداری کی ترتیبات تبدیل
کرنے میں مدد کرسکـےت ہیں.

نامناسب مواد

آ
آ
وضاحت کریں" :انٹرنیٹ بہت مفید اور دلچسپ ےہ اور بہت سے طریقوں سے �پ کی مدد کر سکـتا ےہ۔ �پ کو
محتاط رہنا چاہیے  -کیونکہ کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکـتا ےہ یا تصاویر یا ویڈیوز شامل کر سکـتا ےہ ،اس کا مطلب
ےہ کہ انٹرنیٹ پر بعض اوقات بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔"
آ
آ
آ
آ
"جب �پ انٹرنیٹ استعمال کر رےہ ہیں تو �پ کو اور �پ کے خاندان کو محفوظ رکھےن کے طریقے موجود ہیں۔ �پ
اپےن آفون پر جو کچھ دیکھےت ہیں اسے کنٹرول کر سکـےت ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکـےت ہیں کہ دوسرے لوگ
جو �پ کا فون استعمال کرتے ہیں  -بشمول بچے  -محفوظ ہیں۔"
آ
آ
وضاحت کریں" :اب ہم یہ جانیں گے کہ �پ ان مختلف ویب سائـٹس کو کیسے دیکھ سکـےت ہیں جنہیں �پ پہےل
گوگل کروم پر دیکھ چکے ہیں۔"
آ
“جب بھی �پ کسی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آگوگل کروم اس کا ریکارڈ رکھے گا – یہ ایسا ےہ آجیسے فون ایک
بڑی کـتاب میں سب کچھ لکھ رہا ہو۔ اگر کوئی �پ کا فون استعمال کرتا ےہ  -مثال کے طور پر �پ کے بچے  -یہ بھی
ریکارڈ کرے گا کہ وہ کن ویب پیجز کو دیکھےت ہیں۔
ﮐﺮوم ﻤﯿﮟ 'ﺗﻼش ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺰﺷﺖ' ﺗﮏ
رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ
1

2

3

کروم پر تالش کی سرگزشت تک رسائی حاصل کرنے واال پوسٹر
دکھائیں

اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ٹرینیز پوسٹر یا ان کے فون (فونز) کا استعمال کرتے ہوئے
کروم پر دیکھی گـئی تمام ویب سائـٹس کی 'تالش کی سرگزشت' کو کیسے دیکھ سکـےت
ہیں۔ انہیں دکھائیں کہ اگر وہ چاہےت ہیں تو وہ سرگزشت کو کیسے ‘تالش’ کر سکـےت
ہیں یا 'مٹا' سکـےت ہیں۔
آ
آ
آ
وضاحت کریں" :اگر �پ اپےن خاندان آکے ساتھ فون کا اشتراک کر رےہ ہیں تو �پ سیف سرچ کو �ن کرنا چاہیں
گے۔ اس کا مطلب ےہ کہ گوگل کروم �پ کو ایسی ویب سائـٹس دکھائے گا جو پورے خاندان کے لیے موزوں ہیں۔
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پےلسٹور پیرنٹل کنٹرول
وضاحت کریں:
•"انٹرنیٹ میں ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ عام زندگی کی طرح ،انٹرنیٹ پر کچھ
چیزیں بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتیں۔"
آ
آ
آ
•"اگر ایسے بچے ہیں جو �پ کا فون استعمال کرتے ہیں ،تو �پ کچھ �سان چیزیں کر سکـےت ہیں تاکہ وہ اچھی
چیزیں دیکھیں۔"
گوگل پےل اسٹور پر 'پیرنٹل کنٹرولز' قائم کرنے کا طریقہ دکھائیں۔
�� ﺳﭩﻮر ﭘﺮ ﭘﯿﺮﻧﭩﻞ ﮐﻨﭩﺮوﻠﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ
1

2

3

4

5

6

"پےل اسٹور میں پیرنٹل کنٹرول قائم کرنا" پوسٹر دکھائیں
وضاحت کریں :کہ 'پیرنٹل کنٹرولز' کا مطلب ےہ کہ بچے ایسے ایپس یا گیمز ڈاؤن لوڈ
نہیں کر سکیں گے جو بالغوں کے لیے ہیں۔ وہ پےل اسٹور میں صرف وہی ویڈیوز اور
موسیقی تالش کریں گے جو بچوں کے لیے اچھی ہوں گی۔

مشورہ :اینڈروئیڈ سیٹ اپ کرنا ممکن ےہ تاکہ والدین بچوں کے فون پر کیا ےہ اسے کنٹرول کر سکیں .ٹرینیز
کو وضاحت کریں کہ اگر وہ اس میں دلچسپـی رکھےت ہیں تو یہ ممکن ےہ۔

122

آ
فیسالئنبکحفاظت
ماڈیول � - 67ن

آ
بکحفاظت
فیسالئن
ماڈیول � - 76ن
تعارف  /غیر مطلوبہ رابطے سے نمٹنا  /نامناسب مواد
پیرنٹل کنٹرول  /قابل اعتماد معلومات  /مواد کی رپورٹنگ  /خالصہ

قابل اعتماد معلومات
وضاحت کریں" :انٹرنیٹ پر بےشمار خبریں ،تصویریں ،ویڈیوز اور موسیقی ہیں  -جو کبھی ختم نہیں ہوں گی!
تاہم ،یہ یاد رکھنا ضروری ےہ کہ انٹرنیٹ پر موجود ہر چیز پر بھروسہ نہیں کیا جا سکـتا۔"
آ
جگہ ےہ  -جیسے ایک باز آار  -اور اسی طرح عمل کرنا ضروری ےہ۔ �پ ہر اس چیز پر بھروسہ
"انٹرنیٹ ایک عوامی آ
نہیں کر سکـےت جو لوگ �پ کو بتاتے ہیں یا جو �پ دیکھےت ہیں۔"
آ
آ
"اگر آ �پ کے بچے ہیں تو یاد رکھیں کہ انہیں یہ سمجھےن کے لیے �پ کی مدد کی ضرورت ہوگی کہ کیا اچھا ےہ اور کیا
برا۔ �پ انہیں سمجھانے میں مدد کر سکـےت ہیں۔"
eslaF
ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت
ﻏﻟﻂnoitam
rofnI
ﻤﺤﺘﺎطرہﯿﮟ

اﻧﭩﺮﻧیﭧ ﭘﺮ ہﺮ ﭼیﺰ ویﺳی ﻧﮩیﮟ � ﺠیﺳﮯ وە دﮐﮭﺘی
�۔

ٓ
اﮔﺮ اپ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ � ،ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ
ٓ
ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ اپ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﺗﮯ ہﯿﮟ

ﻠﻮگ ﮐﺳی ویﺐ ﺴﺎﺋﭧ یﺎ ایﭗ ﮐﮯ ﺠﻌﻟی ورژن ٓﺑﻨﺎ
اﭼﮭی ﮐﻣﭙﻨی )ﺠیﺳﮯ اپ ﮐی
ﺴﮑـ� ہیﮟ ﺗﺎﮐﮧ اﺴﮯ ایﮏ ٓ
ﻓﻮن ﮐﻣﭙﻨی( یﺎ ﺗﻨﻈیﻢ )ﺠیﺳﮯ اپ ﮐی ﺣﮑﻮﻤﺖ( ﮐی
ﻃﺮح دﮐﮭﺎیﺎ ﺠﺎ ﺴﮑﮯ۔

ﺳﻮ�ﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ دوﺳﺮے
ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﯿﺌﺮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ

ﻠﻮگ ﺑﻌﺾ اوﻘﺎت اﻧﭩﺮﻧیﭧ ﭘﺮ ﻏﻟﻂ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت ڈاﻠ�
ہیﮟ )ﺠیﺳﮯ واﭨﺲ ایﭗ یﺎ ﻓیﺲ ﺑﮏ(۔

دوﺳﺮیﺳﺎﺋﭩﯿﮟ
ﭼﯿﮏ ﮐﺮﯾﮟ

ٓ
ٓ
اﮔﺮ اپ اﻧﭩﺮﻧیﭧ ﭘﺮ ﮐﭽﮫ ﺧﺒﺮیﮟ ﺴﻨ� ہیﮟ ،ﺗﻮ اپ ﮐﻮ
دیﮕﺮ ﺴﺎﺋـﭩﺲ ﭘﺮ ﭼیﮏ ﮐﺮﮐﮯ اس ﮐی ﺠﺎﻧﭻ ﮐﺮﻧی
ﭼﺎہ�ﮯ ; ﺠیﺳﮯ ﺑی ﺑی ﺴی ﺠیﺳی ﻤﻌﺘﺒﺮ ﻧیﻮز ﺴﺎﺋـﭩﺲ۔

رﭘﻮرٹ ﮐﺮﯾﮟ

ٓ
ٓ
اﮔﺮ اپ ﮐﻮ ﻠﮕـﺘﺎ � ﮐﮧ اپ ﺠﻮٓ ﮐﭽﮫ دیﮑﮫ ر� ہیﮟ
وە ﺧﻄﺮﻧﺎک یﺎ ﺧﺮاب � ،ﺗﻮ اپ اس ﮐﻮ ’رﭘﻮرٹ‘ ﮐﺮ
ﺴﮑـ� ہیﮟ ﺗﺎﮐﮧ ﮐﻣﭙﻨی )ﺠیﺳﮯ یﻮﭨیﻮب( ﮐﻮ ﻤﻌﻟﻮم
ہﻮ ﮐﮧ ﮐﻮﺋی ﻤﺳﺌﻟﮧ �۔

آ
اپےن ٹرینیز کو �ن الئن غلط معلومات کو پہچانیں کے لےی 5
اہم نکات کی وضاحت کرنے واال پوسٹر دیں۔
.
.

.
.
.

1انٹرنیٹ پر ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے وہ دکھائی دیتی ےہ۔ محتاط رہیں!
ویب سائٹ یا ایپ کے جعلی ورژن بنا ً آسکـےت ہیں تاکہ اسے اچھی
2لوگ کسی آ
کمپنی (جیسے �پ آکی فون کمپنی) یا تنظیم (مثال �پ کی حکومت) کی آطرح
دکھائی دے۔ اگر �پ کو یقین نہیں ےہ ،تو کسی سے پوچھیں جس پر �پ بھروسہ
کرتے ہیں!
3لوگ بعض اوقات انٹرنیٹ پر غلط معلومات ڈال دیےت ہیں (جیسے واٹس ایپ یا
فیس بک)۔ سوچے سمجھے بغیر کسی چیز کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر نہ
کریں!
آ
آ
4اگر �پ انٹرنیٹ پر کچھ خبریں ًسنےت ہیں ،تو �پ کو اسے دوسری سائـٹوں پر بھی
چیک کر کے دیکھنا چاہیں (مثال معتبر نیوز سائـٹس جیسے ،بی بی سی)
آ
آ
 5آاگر �پ کو لگـتا ےہ کہ �پ جو کچھ دیکھ رےہ ہیں وہ خطرناک یا خراب ےہ ،تو
�پ اس کو ‘رپورٹ’ کر سکـےت ہیں تاکہ کمپنی (جیسے یوٹیوب) کو معلوم ہو کہ
کوئی مسئلہ ےہ۔

اپےن ٹرینیز سے بات کریں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ان تجاویز کا کیا مطلب ےہ۔
آ
آ
�پ کے تجربے کی بنیاد پر �پ کے ٹرینیز کے لیے متعلقہ مثالیں استعمال کر کے تجاویز دیں۔ مثال کے طور پر،
والدین اس بارے میں زیادہ فکر مند ہو سکـےت ہیں کہ اپےن بچوں کو غلط معلومات سے بچےن میں کس طرح
مدد کریں۔

123

آ
فیسالئنبکحفاظت
ماڈیول � - 67ن

آ
فیسالئنبکحفاظت
ماڈیول � - 67ن
تعارف  /غیر مطلوبہ رابطے سے نمٹنا  /نامناسب مواد
پیرنٹل کنٹرول  /قابل اعتماد معلومات  /مواد کی رپورٹنگ  /خالصہ

یوٹیوب یا فیس بک پر مواد کی رپورٹنگ

آ
آ
آ
خطرناک ےہ،
لےئ
کے
خاندان
کے
پ
�
یا
لےئ
کے
پ
�
چیز
کوئی
پر
نیٹ
ر
انٹ
کہ
ہیں
سمجھےت
پ
�
آوضاحت کریں" :اگر
آ
�پ اسے فیس بک یا یوٹیوب یا دیگر انٹرنیٹ سروسز کو 'رپورٹ' کر سکـےت ہیں۔ اس کا مطلب ےہ کہ �پ انہیں بتا
رےہ ہیں کہ کچھ برا ےہ اور انہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ےہ۔"
آ
وضاحت کریں�" :پ کسی ایسی چیز کو رپورٹ کرنا چاہیں گے جو پرتشدد ےہ ،اس میں دہشت گردی شامل ہو،
اس سے کسی کو خطرہ الحق ہو  -خاص طور پر بچوں کو  -اور یا یہ بہت جنسی ہو۔"
پوچھیں :اگر وہ یوٹیوب یا فیس بک پر کسی چیز کی 'رپورٹ' کرنا سیکھنا چاہےت ہیں۔
مظاہرہ کریں کہ پوسٹر پر دیے گـےئ اقدامات کا استعمال کرتے ہوئے یوٹیوب یا فیس بک پر مواد کی رپورٹ کیسے
دی جائے۔

یوٹیوب یا فیس بک پر مواد
کی رپورٹنگ کے لےی پوسٹر
دکھائیں

124

آ
فیسالئنبکحفاظت
ماڈیول � - 67ن

ﯾﻮﭨﯿﻮب ﭘﺮ وﯾﮉﯾﻮ ﮐﯽ اﻃﻼع دﯾﻨﺎ
1

2

3

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ ﭘﺮ ﭘﯿﺞ ﮐﯽ رﭘﻮرﭨﻨﮓ ﮐﺮﻧﺎ
1

2

3

آ
بکحفاظت
فیسالئن
ماڈیول � - 76ن
تعارف  /غیر مطلوبہ رابطے سے نمٹنا  /نامناسب مواد
پیرنٹل کنٹرول  /قابل اعتماد معلومات  /مواد کی رپورٹنگ  /خالصہ

حفاظت پر خالصہ
اس سیشن کے دوران اپےن ٹرینیز سے تبادلہ خیال کریں کہ انہوں نے حفاظت کے بارے میں کیا سیکھا ےہ۔
آ
"انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت �پ نے حفاظت کے بارے میں کیا سیکھا ےہ؟"
•اگر ضرورت ہو تو فوری طور پر :پیغام رسانی کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو 'بالک کرنا' ،نامناسب مواد سے نمٹنا،
یہ جاننا کہ انٹرنیٹ پر کس چیز پر بھروسہ کرنا ےہ۔
آ
آ
•"�پ اپنی زندگی میں گوگل کس چیز کے لےئ استعمال کرنا چاہےت ہیں؟ �پ سب سے زیادہ کیا چیز استعمال
کرنے میں دلچسپـی رکھےت اور پرجوش ہیں؟"
•کلیدی اسباق پر دوبارہ خالصہ
آ
•پوچھیں" :کیا �پ کو اب بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت محفوظ رہےن کے بارے میں کوئی خدشات ہیں؟"
•خاص دلچسپـی رکھےن والوں کے لیے مزید جدید خیاالت تجویز کیے گـےئ ہیں۔
مشورہ :اگر مناسب ہو تو ،ایک کوئز کے طور پر خالصہ کریں اور کھیلےن کے لیے ٹرینیز کو انعامات ً
(مثال
مٹھائیاں) دیں۔

اگلی سطح

آ
آ
اگر �پ سیشن کے اختتام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی �پ کے پاس اضافی وقت ےہ:
آ
پوچھیں" :کیا �پ کے پاس حفاظت کے بارے میں مزید سواالت ہیں؟"
آ
پوچھیں�" :پ موبائل انٹرنیٹ پر محفوظ رہےن کے بارے میں اور کیا جاننا چاہیں گے؟"
آ
آ
�پ یا ٹرینی کی دلچسپـی کے لحاظ سے ،زیر بحث �نے کے ممکنہ شعبے ،مندرجہ ذیل ہیں:
آ
•�پ کے مقامی عالقے میں عام مالی گھوٹالے
ً آ
آ
(مثال 'تاال' �ئیکن)
•یہ سمجھنا اور سیکھنا کہ �یا کوئی ویب سائٹ قابل بھروسہ ےہ
•کمپیوٹر یا میموری سٹک سے ایپس ،میوزک یا ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنا کیوں خطرناک ہو سکـتا ےہ۔
آ
•اگر کوئی کمپیوٹر یا کوئی فون جس پر �پ کا گوگل اکاؤنٹ ہو چوری ہو جائے تو اسے کیسے ڈیلیٹ کریں۔
•'وائرس' کیا ےہ؟ اپےن فون یا کمپیوٹر سے 'وائرس' کو ہٹانے کے لیے اینٹی وائرس سافٹ ویئر کا استعمال۔
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ز
پوسٹر
آ
تصاویر( کٹ �ؤٹ(
اور
معلوماتیشیٹس
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آ
پوسٹرز ,تصاویر(کٹ �ؤٹ) اورمعلوماتی شیٹس

آ
انٹرنیٹ پر محفوظ رہےن کے لےی �سان تجاویز

‘بالک’ کریں یا انآ لوگوں کو نظر
انداز ک آریں جنہیں �پ نہیں جانےت،
یا جو �پ کو پریشان کر رےہ ہیں

اپنی ذاتی معلومات کو نجی
رکھیں

آ
اگر �پ کسی بھی چیز کو دیکھےن یا
تجربہ کرنے کے بارے میں ناخوشگوار
محسوس کرتے ہیں ت آوکس یایس ے
پجان ےتہی ں
صک وبتائی ںجس ے �
شخ 
سپ ربھروس ہکرت ےہیں
او را 

شائستگی
لوگوں کے ساتھ آ
اور احترام سے پیش �ئیں

آ
 آSafety
Icon
Cutouts
حفاظت
ن الئن-� -Online
)تصاویر(کٹ �ؤٹ

آ
 آSafety
Icon
Cutouts
حفاظت
ن الئن-� -Online
)تصاویر(کٹ �ؤٹ

1

2

3

ﺟﯽ ﻤﯿﻞ ﭘﺮ 'ﺑﻼک' ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮﯾﮟ

1

2

3

ﮐﺮوم ﻤﯿﮟ 'ﺗﻼش ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺰﺷﺖ' ﺗﮏ
رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ

1

2

3

4

5

6

�� ﺳﭩﻮر ﭘﺮ ﭘﯿﺮﻧﭩﻞ ﮐﻨﭩﺮوﻠﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ

1

2

3

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ ﭘﺮ ﭘﯿﺞ ﮐﯽ رﭘﻮرﭨﻨﮓ ﮐﺮﻧﺎ

1

2

3

ﻓﯿﺲ ﺑﮏ ﭘﺮ 'ﺑﻼک' ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮﯾﮟ

1

2

3

ﯾﻮﭨﯿﻮب ﭘﺮ وﯾﮉﯾﻮ ﮐﯽ اﻃﻼع دﯾﻨﺎ

ﻏﻟﻂﻤﻌﻟﻮﻤﺎت
ﻤﺤﺘﺎطرہﯿﮟ
ٓ
اﮔﺮ اپ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ �،
ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ ﺟﺲ
ٓ
ﭘﺮ اپ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﺗﮯ ہﯿﮟ
ﺳﻮ�ﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ
ﮐﻮ دوﺳﺮے ﻠﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﺷﯿﺌﺮ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ

دوﺳﺮیﺳﺎﺋﭩﯿﮟ
ﭼﯿﮏ ﮐﺮﯾﮟ
رﭘﻮرٹ ﮐﺮﯾﮟ

سرٹیفیکیٹ
نے بنیادی موبائل انٹرنیٹ مہارتوں کی
ٹریننگ مکمل کر لی ےہ

تاریخ

دستخط

سرٹیفیکیٹ
نے بنیادی موبائل انٹرنیٹ مہارتوں کی
ٹریننگ مکمل کر لی ےہ

تاریخ

دستخط

