
ইন্টারনেট - একটি উত্টাহব্যঞ্জক এবং ইতিবটাচক জটায়গটা
ইন্টারনেট একটি আশ্চর্যজেক ্ংস্টাে বটাচ্টানের এবং িরুণনের ্ংরুক্ত, যরটাগটানরটাগ করনি যেয় এবং তিভটাই্গুতি একটি পতর্ীমটা উপর তবতভন্ন উপটানয় 
্ৃজেশীি হনি যেয়। রতেও ইন্টারনেট ্ব্ময় পতরবি্য ে হনছে, আপেটার বটাচ্টানের প্ররুতক্তর ব্যবহটারনক আপ টু যিট রটাখনি ্ক্ষম হনছে রটা একটি  
চ্যটানিঞ্জ হনি পটানর। মটানে মটানে আপেটার মনে হনি পটানর যর আপেটার বটাচ্টানের প্ররুতক্তগি েক্ষিটা আপেটার যেনক যবশী, রতেও অেিটাইনে বটাচ্টানের ও 
িরুণনের জীবে পতরচটািেটা প্র্নগে এখনেটা িটানের উপনেশ ও তেরটাপত্টার প্রনয়টাজে। 

আপেটার বটাচ্টা ইন্টারনেনট যর ্ম্্যটাগুতি হয়নিটা ্মু্খীে হনি পটানর িটা আপেটার বটাচ্টার বয়্ এবং অেিটাইে তরিয়টাকিটানপর উপর তেভ্য র করনব। আমরটা 
্ম্টাব্য অেিটাইে েঁুতকগুতিনক এই 4টি ভটানগ ভটাগ কনরতি।

নির দ্ে শিা:
বটাচ্টানেরনক িটানের অেিটাইে কটার্যকিটাপ তেনজনের এবং অে্যটাে্য ব্যতক্ত উভনয়র এবং ইন্টারনেনট িটারটা যর তিতজটটাি ফুটতপ্রন্ তিতর কনর িটার 
প্রভটাব ্ম্পনক্য  ্নচিে হনি হনব। অেিটাইনে যবেটামী অেভুব করটা ্হজ এবং বটাচ্টারটা যর্ব িে্য যপটাস্ট করনি পটানর য্গুতি কটারটা যেখনব 
এবং য্গুতির যশয়টার করটার ্ম্টাবেটা যেনক িটানের ্নচিে েটাকটা গুরুত্বপূণ্য। ইন্টারনেট ব্যবহটার করটার ্ময়, অনচেটা অজটােটা ব্যতক্তনের ্নগে 

ব্যতক্তগি িে্য যশয়টার করটা যেনক তবরি েটাকটা গুরুত্বপূণ্য। অেপুরুক্ত কনেটাপকেে, যমন্জ, িতব ও ব্যবহটার তরনপটাট্য  করটার গুরুত্ব এবং য্গুতি তকভটানব 
করটা যরনি পটানর য্গুতি ্ম্পনক্য  আপেটার বটাচ্টার ্নগে আনিটাচেটা করুে। 

নিষয়িস্তু: 
তকিু অেিটাইে তবষয়বস্তু তশশুনের জে্য উপরুক্ত েয় এবং ক্ষতিকর হনি পটানর। য্টাশ্যটাি যেটওয়টাতক্য ং, অেিটাইে যগম, ব্লগ ও ওনয়ব্টাইট্মনূহর 
মটাধ্যনম অ্যটানসে্ করটা ও যেখটা তবষয়বস্তুগুতির যক্ষনরে এটি ্ি্য। তশশুনের জে্য অেিটাইে ্টামগ্ীর তেভ্য রনরটাগ্যিটা তবনবচেটা করটা গুরুত্বপূণ্য 
এবং এগুতি ্ি্য েটাও হনি পটানর অেবটা পক্ষপটাতিনত্বর ্নগে তিতখি হনয় েটাকনি পটানর এগুতি যেনক ্নচিে েটাকটা গুরুত্বপূণ্য। এইভটানব বটাচ্টার 

তবষয়বস্তু অ্যটানসে্ করটা শুরু করনি িটানের আপেটার ্হটায়িটা িটাগনি পটানর। যিখনকর অেুমতি িটাডটা কতপরটাইট করটা তবষয়বস্তুর ব্যবহটার বটা িটাউেনিটাি 
করটার জে্য আইনের শটাততির মনুখ পডনি হনি পটানর। 

পনিনিনি: 
বটাচ্টানের এটি যবটােটা উতচি যর অেিটাইনে হওয়টা েিুে বনু্ এবং অেিটাইে অ্যটাকটাউনন্ যরটাগ করটা বনু্রটা রটানের ্টানে আপতে আপেটার 
ব্যতক্তগি িে্য হয়নিটা ভটাগ করনি পটানরে িটারটা তেনজর যর পতরচয় তেনছে য্টি ্ি্য েটা হনিও পটানর। তেয়তমি বনু্ িটাতিকটা পর্যটানিটাচেটা এবং 
অবটাতছিি পতরতচতিগুতি মনুি যফিটা একটি কটার্যকরী পেনক্ষপ। এিটাডটাও অেিটাইে যগটাপেীয়িটা য্টিং্ আপেটানক হয়নিটা য্ই্ব িে্য কটাস্টমটাইজ 

করটার অেমুতি তেনি পটানর যরগুতি আপেটার প্রতিটি বনু্ অ্যটানসে্ করনি ্ক্ষম। আপেটার বটাচ্টা অ্গেি যরৌে তবষয়বস্তুর তবষয় তহন্নব অে্য ব্যতক্ত দ্টারটা 
প্রেতশ্যি হয় বটা হনয়নি বনি আপেটার উনদ্গ েটানক িটাহনি তশশু যশটাষণ এবং অেিটাইে তেরটাপত্টা যকন্রের (www.ceop.police.uk) মটাধ্যনম পুতিনশর কটানি 
তরনপটাট্য  করটা গুরুত্বপূণ্য। আপেটার বটাচ্টা রতে ্টাইবটার গুন্টাতমর তশকটার হয় িটাহনি এটিও অেিটাইে এবং অফিটাইনে যরকি্য  করটা যরনি পটানর। রতে যকউ 
আপেটার বটাচ্টানক ভয় যেখটায় বটা িটানের অস্বততি যবটাধ করটানছে অেবটা িটানের বনু্নের মনধ্য যকটানেটা একজেনক অেিটাইনে ভয় যেখটানছে এমে হয় িটাহনি 
আপেটার বটাচ্টানক তবশ্বতি বয়স্কনেরনক ্রটা্তর ্বকেটা খুনি বিটার গুরুত্ব যবটােটাে।

ি্যিসানয়ক মরিািৃনতি: 
অেিটাইনে িরুণনের যগটাপেীয়িটা এবং আেন্দ কখনেটা কখনেটা তবজ্টাপে এবং তবপণে তস্কনমর দ্টারটা ক্ষতিগ্স্ হয় রটা অেিটাইনে অ্টাবধটােিটাবশি 
টটাকটা খরচ হনি পটানর, উেটাহরস্বরুপ অ্যটাতলিনকশে মধ্যস্ তবজ্টাপেগুতি। আপেটার বটাচ্টানেরনক িটানের ব্যতক্তগি িে্য ব্যতক্তগি রটাখনি উত্টাতহি 
করুে এবং তকভটানব পপ আপ এবং স্্যটাম ইনমিগুতি তকভটানব অবরুদ্ধ করনি হয় িটা জটােুে, যরখটানে য্খটানে অ্যটাপ-মধ্যস্ যকেটাকটাটটা বন্ 

রটাখুে এবং অেিটাইে ফম্য পূরণ করটার ্ময় পতরবটাতরক ইনমি ঠিকটােটা ব্যবহটার করুে।

আপেটার বটাচ্টানের ইন্টারনেট ব্যবহটার ্ম্পনক্য  িটানের ্টানে যখটািটাখুতি কেটা বিটার ্তি্যই অনেক ্ুতবধটা আনি।  
যকটােটায় যেনক শুরু করনবে য্ তবষনয় তেতশ্চি েে? কনেটাপকেে শুরু করটার এই পরটামশ্যগুতি ্টাহটার্য করনি পটানর। 

 আপেটার বটাচ্টার 
যকটাে ্টাইটগুতি 

যেখনি পিন্দ কনর 
এবং অেিটাইনে িটারটা 
তকভটানব উপনভটাগ 
করনি িটা তজজ্টা্টা 
করুে।

 অেিটাইনে িটারটা 
কীভটানব তেরটাপে 

েটাকনি পটানর িটা 
বিেু। আপেটার জে্য 
িটানের কটানি তক 
পরটামশ্য রনয়নি এবং 
িটারটা য্গুতি যকটােটায় 
যেনক যজনেনি? 
যশয়টার করটার জে্য 
যকটােটি ঠিক এবং 
যকটােটি ঠিক েয়?

্টাহটানর্যর জে্য 
যকটােটায় যরনি 

হয়, যকটােটায় তেরটাপত্টার 
পরটামশ্য পটাওয়টা রটায়, 
যগটাপেীয়িটা য্টিং্ 
এবং িটারটা যর্ব 
পতরনষবটাগুতি ব্যবহটার 
করনি য্গুতির ্ম্পনক্য  
তকভটানব তরনপটাট্য  বটা 
য্গুতিনক অবরুদ্ধ 
করনি হয় এগুতি িটারটা 
জটানে তকেটা তজজ্টা্টা 
করুে।

কটাউনক ট্াহটার্য 
করটার জে্য 

িটানেরনক উৎ ট্াতহি 
করুে! ্ম্বি িটারটা 
আপেটানক অেিটাইনে 
তকভটানব ভটানিটা তকিু 
করটা রটায় বটা িটানের 
যকটানেটা বনু্ হয়নিটা 
েটাকনি পটানর যর িটানের 
ট্াহটার্য এবং ্হটায়িটা 
যেনক ্ুতবধটা পটানব িটা 
যেখটানি পটানর।

আপেটারটা 
প্রনি্যনক তকভটানব 

ইন্টানেট ব্যবহটার 
কনরে য্ ্ম্পনক্য  
ভটাবেু। এক্টানে 
ইন্টারনেট ব্যবহটার 
করনি আপতে আনরটা 
তক করনি পটানরে? 
তরয়টাকিটাপগুতিনক 
আপতে তক পতরবটার 
তহন্নব উপনভটাগ 
করনি পটানরে? 
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নপিামািা এিং 
পনিিরদোকািীর্ি  
জি্য 
িে্য ও পরটামশ্য

অেিটাইনে 
িরুণর্ি 
্হটায়িটা 
করটা



প্রটােতমক বয়ন্র বটাচ্টা বটা তকনশটারনের জে্য 5 টিনপর জে্য আমটানের স্টাট্য  তেয়মটাবিী ব্যবহটার কনর, আপেটার বটাচ্টারটা যর অেিটাইনে তকভটানব তেরটাপনে 
েটাকনি হয় িটা জটানে িটা তেতশ্চি করনি ্টাহটার্য করুে।

এখে আমটানক তক করনি হনব?
আপেটার বটাচ্টার ্নগে যখটািটাখুতিভটানব কেটা বিটা বজটায় রটাখুে এবং িটার ইন্টারনেট ব্যবহটার ্ম্পনক্য  য্ যরে আপেটার ্নগে িটার জে্য উত্টাহ তেে: 
উেটাহরণ স্বরুপ য্ কটার ্নগে কেটা বনি, য্ তক পতরনষবটা ব্যবহটার কনর এবং য্ ্মু্খীে হনি পটানর এমে যকটানেটা ্ম্্যটা।

ইন্টারনেনট আপেটার বটাচ্টানের ্ীমটা এবং আপেটার প্রি্যটাশটা স্টাপে করনি পতরবটানর একটি ্ম্তি তিতর করুে।

অেিটাইনে যর্ব তবষয়বস্তুর ্নগে আপেটার বটাচ্টা স্বটাছেন্দ্য েয় য্গুতি পতরচটািেটা করনি িটানক যকৌশি যশখটাে- যরমে ত্রিে বন্ করটা, িটার তবশ্বতি 
প্রটাপ্তবয়স্ক বনু্নক বিটা এবং অেিটাইে তরনপটাট্য  করটার ্ুতবধটাগুতি ব্যবহটার করটা।

অবটাতছিি তবষয়বস্তু অবরুদ্ধ করনি তফল্টাতরং ্ফ্টওয়্যটার ব্যবহটার করটা তবনবচেটা করুে। তফল্টার করটা িটাডটাও, মনে রটাখনবে যর আপেটার ্ন্টানের ্নগে 
আনিটাচেটা এবং িটার ইন্টারনেনটর ব্যবহটার, উভয়ই হি ইন্টারনেট ্ম্পনক্য  িটানক তশতক্ষি করটার কটার্যকরী উপটায়। 

‘যপটাস্ট করটার আনগ ভটাবেু’ এ তবষনয় আপেটার বটাচ্টানের উৎ্টাতহি করুে। অেিটাইে কটার্যরিম যকবিমটারে যর আপেটার জীবনে প্রভটাব যফনি িটা েয় 
অে্যনের জীবনেও যফনি। ব্যতক্তগিভটানব যপটাস্ট করটা তবষয়বস্তু অে্যনের দ্টারটা অেিটাইনে প্রকটানশ্য যশয়টার করটা হনি পটানর রটা তচরকটাি অেিটাইনে যেনক 
যরনি পটানর। 

আইে ্ম্পনক্য  জটােেু। তকিু অেিটাইে কটার্যকিটাপ আইনের িঙ্ঘে করনি পটানর, উেটাহরণস্বরুপ, অে্যনের ্নগে তবষয়বস্তু িটাউেনিটাি করটা বটা যশয়টার 
করটার ্ময়। আইতে পতরনষবটাগুতির পরটামশ্য করনি পটারনবে। 

যগটাপেীয়িটা য্টিং্ এবং জেতপ্রয় ্টাইট ও পতরনষবটাগুতিনি উপিব্ধ তরনপটাটি্য ং তবতশষ্্যগুতির ্নগে পতরতচি হনয় তেে।

আপেটার বটাচ্টানক রতে অেিটাইনে ভয় যেখটানেটা হয় িটাহনি উপিব্ধ ্ব প্রমটাণ ্ংরক্ষণ করুে এবং যকটােটায় ঘটেটাটির ব্যটাপটানর জটােটানি হনব িটা জটােুে, 
উেটাহরণস্বরুপ রতে আইনের িঙ্ঘে হনয় েটানক িটাহনি সু্কনি, পতরনষবটা প্রেটােকটারী অেবটা পুতি্নক জটােটাে।

যগম এবং অ্যটানপর বয়্ যরটিংনয়র ্নগে পতরতচি হনয় তেে এবং রটা আপেটানক তবষয়বস্তুর মটারেটা এবং উপরুক্তিটা ইতগেি করনি ্টাহটার্য করনব। যরনহিু 
অে্য তপিটামটািটানের করটা পর্যটানিটাচেটাগুতি ্হটায়ক িটাই অেিটাইে পর্যটানিটাচেটা উপিব্ধ েটাকনি য্গুতিও যেখুে।

আপেটার বটাচ্টা রটানি অেিটাইনে েিুে যগম এবং ওনয়ব্টাইনট ্টাইে আপ করটার জে্য ব্যবহটার করনি পটানর িটাই একটি পটাতরবটাতরক ইনমি ঠিকটােটা য্ট 
আপ করুে। 

আপেটার বটাচ্টানেরনক িটানের ব্যতক্তগি িে্য রক্ষটা করটার জে্য িটানের পুনরটােটানমর পতরবনি্য  িটাকেটাম (যরখটানে ্ম্ব) ব্যবহটার করনি বিুে এবং 
প্রতিটি অ্যটাকটাউনন্র জে্য শতক্তশটািী পটা্ওয়টাি্য  তিতর করুে। 

www.childnet.com এ আমটানের Childnet তেউজনিটটানরর জে্য ্টাইেআপ করুে

আরও পরটামশ্য এবং ্ংস্টাে: 
www.childnet.com 
www.saferinternet.org.uk

Safe নিিাপ্: অেিটাইনে চ্যটাট বটা যপটাস্ট করটার ্ময় কটাউনক ব্যতক্তগি 
িে্য েটা তেনয় ্টাবধটানে তেরটাপে েটাকটা। ব্যতক্তগি িনে্যর মনধ্য রনয়নি 
আপেটার ইনমি ঠিকটােটা, যফটাে েম্বর ও পটা্ওয়টাি্য । 

আপিাি অিলাইি সিুাম সিুনষিি িাখুি: আপেটার তিতজটটাি ফুটতপ্রন্ 
পতরচটািেটা করনি অেিটাইে পতরনষবটাগুতি দ্টারটা উপিব্ধ ্রঞ্জটাম ব্যবহটার 
করুে এবং ‘যপটাস্ট করটার আনগ ভটাবেু’। অেিটাইনে যপটাস্ট করটা তবষয়বস্তু 

তচরকটাি অেিটাইনে যেনক যরনি পটানর এবং যর যকউ িটা অেিটাইনে প্রকটানশ্য যশয়টার 
করটা হনি পটানর।

Accepting স্ীকাি কিা: অপতরতচি বটা অতবশ্বতি যিটানকর যেনক ইনমি, 
যমন্জ বটা ফটাইি, তচরে বটা পটাঠ্য স্বীকটার করটা ফনি বড ধরনের ্ম্্যটা 
হনি পটানর - য্গুতিনি ভটাইরটা্ বটা বটানজ যমন্জ েটাকনি পটানর।

 িারপি মর্্য দ্রিি িা: আপতে রতে আপেটার বটাধটাপ্রেটানের ক্ষমিটা হটারটাে 
িটাহনি আপতে তেয়ন্ত্রণ হটাতরনয় যফিনবে; একবটার আপতে পটাঠটাে যবটািটাম 
টিনপ তেনি আর য্টিনক যফরটানি পটারনবে েটা।

Reliable নিশ্বস্ত: অেিটাইনে যকউ তেনজর ্ম্পনক্য  তমে্যটা বিনি পটানর 
এবং যর িে্য যেয় িটা অ্ি্য হনি পটানর। অে্যটাে্য ওনয়ব্টাইট যেনখ, 
বইনি অেবটা জটানে এমে যকটানেটা যিটানকর যেনক ্ব্যেটা িে্য যচক করুে। 

আপতে রতে অেিটাইনে চ্যটাট করটা ভটানিটাবটান্ে িটাহনি আপেটার বটাতিব বনু্ এবং 
পতরবটানরর ্নগে চ্যটাট করটা ভটানিটা। 

আইি দমরি িলুি: তবশ্বটা্নরটাগ্য পতরনষবটা ব্যবহটার করুে এবং 
আইেগিভটানব তকভটানব আপতে আপেটার পিনন্দর ্গেীি, চিতচ্রে এবং টিতভ 
ব্যবহটার করনি পটানরে িটা জটােেু৷

Tell িলা: রতে যকউ বটা যকটানেটা তকিু আপেটার কটানি অস্বততি বটা 
উনদ্গজেক হয় অেবটা রতে আপেটানক বটা আপেটার পতরতচতি কটাউনক 
অেিটাইনে ভয় যেখটানছে এমে হয় িটাহনি আপেটা তপিটামটািটা, পতরচর্যটাকটারী 

বটা আপেটার তবশ্বতি প্রটাপ্তবয়স্কনক িটা বিেু।

নিশ্বস্ত নিষয়িস্তু ি্যিহাি করুি এবং রখে অে্যনের কটাজ/ধটারণটা ব্যবহটার 
করনিে িখে িটানের কৃতিত্ব স্বীকটার করনি ভুিনবে েটা। 

Meet দ্খা কিা: যকবিমটারে অেিটাইনেই যরটাগটানরটাগ এমে ব্যতক্তর ্নগে 
যেখটা করটা তবপজ্জেক হনি পটানর। আপেটার তপিটামটািটা বটা পতরচর্যটাকটারীর 
অেমুতিনি যকবিমটারে িটা করুে এমেতক িটারটা উপতস্ি েটাকনি িনবই। 

মনে রটাখনবে অেিটাইে বনু্রটা অপতরতচি েটানক এমেতক আপতে িটানের ্নগে 
েীঘ্যতেে কেটা বিটার পরও।

 দকাথায় সাহারর্য দপরি হয় িা জািুি: পতরনষবটা প্রেটােকটারীনের তকভটানব 
তরনপটাট্য  করনি হয় এবং অবনরটাধ এবং মনুি যফিটার ্রঞ্জটাম ব্যবহটার 
করনবে িটা জটােেু। রতে অেিটাইনে হওয়টা যকটানেটা ঘটেটার জে্য আপতে 

যভনগে পনডে িটাহনি কটাউনক জটােটানি খুব যেতর করনবে েটা।

প্রটােতমক বয়ন্র বটাচ্টানের জে্য 5টি স্টাট্য  তেয়ম: তকনশটারনের জে্য 5টি টিপ: 
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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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