ਘਰ ਜਵਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ੁਰਿੱਜਖਆ:
ਮਾਪੇ ਅਤੇ ੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ੂਚਨਾਪਿੱਤਰ
ਜਨਵਰੀ 2021
ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕ ਘਰ ਤੋਂ ਜ ਿੱਖਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਗੇਮਾਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾਾਂ
ਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਜ ਿੱਜਖਆ ਵਾ ਤੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਮੁਿੱਲਵਾਨ ਹੈ,
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਨਾਲ ੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ ਰਜਹਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ
ਅ ੀ ਾਂ ਾਰੇ ਇ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਕ ਇ ਤਾਲਾਿੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅ ੀ ਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ੁਰਿੱਜਖਅਤ
ਰਿੱਖਣ ਜਵਿੱਚ ਜਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਂਾਂ। ਏਥੇ ਇ ਿਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਿਿੱਚਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀ ਮ਼ਿਾ ਲੈ ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ੁਰਿੱਜਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ੀ ਾਂ ਕੀ ਕਰ
ਕਦੇ ਹੋ:

ੁਰਿੱਜਖਆ ਟੀਮ

Mrs J Dickens

ਮਨੋ ਨੀਤ ੁਰਿੱਜਖਆ ਲੀਡ

Miss F Turner

ਜਡਪਟੀ ਮਨੋ ਨੀਤ ੁਰਿੱਜਖਆ
ਲੀਡ

Mr C McMahon
ਜਡਪਟੀ ਮਨੋ ਨੀਤ
ੁਰਿੱਜਖਆ ਲੀਡ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਪਾ/ ੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਈ- ੁਰਿੱਜਖਆ ਕੋਰ
ਾਡੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਰਿੱਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਾਡੀ ਜਾਰੀ ਵਚਨਿਿੱਧਤਾ ਦਾ ਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਲਈ, ਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ੂ ਜਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਅ ੀ ਾਂ ਨੈਸਨਲ ਔਨਲਾਈਨ
ੁ ਰਿੱਜਖਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਹਾਾਂ।
ਜ ਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅ ੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਈ- ੁ ਰਿੱਜਖਆ ਜ ਖਲਾਈ ਕੋਰ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹਾਾਂ ਜੋ ਮਾਜਪਆਾਂ/ ੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਾਂ ਵਾ ਤੇ ਿਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
http://nationalonlinesafety.com/enrol/smestow-school ਕਰੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਜਵ ਥਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁ ੀ ਾਂ ੈਿੱਟ ਅਿੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ੀ ਾਂ 'ਮਾਪਾ/ ੰਭਾਲ ਕਰਤਾ'
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਕ ਮ ਵਜੋਂ ੈਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂਗੇ।
ਕੋਰ ਮਾਈਲੀਨ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਜਮੰਟ ਂਾਂਾਂ ਦੀ
ਲੰ ਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਵਾ ਤੇ ਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਜਚਤ ਕੋਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਇਹ ਹਨ:
11-14
14-18

ਾਲ ਂਾਂਾਂ ਦੇ ਿਿੱਜਚਆਾਂ ਦੇ ਮਾਜਪਆਾਂ ਵਾ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ੁ ਰਿੱਜਖਆ
ਾਲ ਂਾਂਾਂ ਦੇ ਿਿੱਜਚਆਾਂ ਦੇ ਮਾਜਪਆਾਂ ਵਾ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ੁ ਰਿੱਜਖਆ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ੁਰਿੱਜਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕ ਕਦੇ ਹੋ
ਇਿੱਕ ਜਨਰੰਤਰ ਗਿੱਲਿਾਤ ਕਰੋ: ਉਹਨਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਪ ੰਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਐਪਾਾਂ, ਗੇਮਾਾਂ ਅਤੇ ਾਈਟਾਾਂ ਿਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ ੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ ੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਜਚੰਤਾਵਾਾਂ।
ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰੋ ਜਕ ਕਦੋਂ ਅਣਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਲੌ ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇ
ਗਿੱਲਿਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਿਾਤ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ।
ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਜਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਕ ਹਾਇਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦਵਾਓ ਜਕ ਉਹ
ਹਮੇਸਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਾਾਂ ਜਕ ੇ ਿਾਲਗ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ ਜਜ 'ਤੇ ਉਹ ਜਵਸਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀ਼ਿ
ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਜਚੰਤਾਗਰ ਤ ਜਾਾਂ ਪਰੇਸਾਨ ਮਜਹ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮ਼ਿਿੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਜਦਵਾਓ ਜਕ ਉਹ ਮੁ ੀਿਤ ਜਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਤੁ ੀ ਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿੱਥੇ ਹੋ। ਜਰਪੋਰਟ ੇਵਾਵਾਾਂ
ਦੇ ਟੁਿੱਟਣ ਵਾ ਤੇ, ਦੇਖ:ੋ
ਔਨਲਾਈਨ ਿੇਲੋੜ੍ੀ ਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ ਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਜਕ ਉਹ NCA CEOP ਿਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ: ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕ
https://www.ceop.police.uk/safety-centre/ 'ਤੇ NCA CEOP ਨੂੰ ਜਤਆਰ ਂੀ ਜਾਾਂ ਜਜਨ ੀ ਸੋਸਣ
ਿਾਰੇ ਜਕ ੇ ਜਚੰਤਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਕ ੇ ਜਵਸੇਸਿੱਗ ਿਾਲ ੁਰਿੱਜਖਆ ਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਇਤਾ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ੁਰਿੱਜਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕ ਕਦੇ ਹੋ
ਮਾਜਪਆਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਮਾਜਪਆਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀਆਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਗਰਮੀਆਾਂ ਦਾ ਪਰਿੰਧਨ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਉਜਾਂ ਤਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਕ ਮਾਾਂ ਹਨ, ਜਜਨਹਾਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਜਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਜਦਆ
ਜਾ ਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀ਼ਿ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਨ ਿੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਇ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਿਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪਜਪਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਾਾਂ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਿਾਰੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਜਹਦਾਇਤਾਾਂ ਵਾ ਤੇ, ਮਾਜਪਆਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ੈਜਟੰਗਾਾਂ
ਗਾਈਡਾਾਂ - ਇੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੋ।
ਗੈਰ-ਜਨਰਣਾਇਕ ਿਣੋ: ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜਕ ਤੁ ੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਕ ੇ ਵੀ ਚੀ਼ਿ ਵਾ ਤੇ ਦੋਸ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੋਂਗੇ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਪਰ
ਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ੀ ਾਂ ਹਮੇਸਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਾਂਤ, ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਹਾਇਤਾ ਜਦਓਗੇ।
ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਜਕ ਉਹ NCA CEOP ਿਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ: ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕ https://www.ceop.police.uk/safetycentre/ 'ਤੇ NCA ਦੇ CEOP ਨੂੰ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਜਜਨ ੀ ਸੋਸਣ ਿਾਰੇ ਜਕ ੇ ਜਚੰਤਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜਕ ੇ ਜਵਸੇਸਿੱਗ ਿਾਲ ੁਰਿੱਜਖਆ ਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਇ ਿਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਜਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰ ਕਦੀਆਾਂ ਹਨ: ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ
ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਆਹਰੇ ਲੱ ਗਰਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਰਦਿਾਓ ਰਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕਿੇਂ ਮਰਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫੋਟੋ/ਿੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਰਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾ ਪਰਹਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੂੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਰਸਜਤਆਾਂ ਅਤੇ ੰਭੋਗ ਿਾਰੇ ਉਜਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਣ ਲਈ ਜਨਰਦੇਸ ਜਦਓ: ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਾਂ ਵਾ ਤੇ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਜਨ ੀ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸੋਰ ਜੋਖਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ
ਝੁਕਾਅ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਇ ਨੂੰ ਮਝਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਉ ਾਰੂ, ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ੁਰਿੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ
ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Thinkuknow, Brook, The Mix and Childline ਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਾਂ ਜਰਸਜਤਆਾਂ ਅਤੇ ਭ
ੰ ੋਗ
ਿਾਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਉਜਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਜੰਨਹਾਾਂ 'ਤੇ ਤੁ ੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਾਈਨ-ਇਨ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ।

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਜਮੰਗ
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਾਂ ਮਾਜਕ ਰਗਰਮੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਿੱਚ ਅਜਜਹੀਆਾਂ ਜਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਹਨ।
ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਮੇਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਉਦ
ਗੇਜਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਾਤਮਕਾਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾ ਤੇ, 'ਇਨ-ਗੇਮ ਚੈਟ' ਦੇ ਖਤਜਰਆਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਰਿੱਜਖਆ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਾਂ ਿਾਰੇ, ਇ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ:
ਇਨ-ਗੇਮ ਚੈਟ: ਮਾਜਪਆਾਂ ਅਤੇ ੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇਿੱਕ ਗਾਈਡ ।

ਜਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ

ਾਾਂਝੇ ਕਰਨਾ

ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕ ਅਕ ਰ ਤ ਵੀਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ' ੈਲਫੀਆਾਂ' ਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾ ਤੇ ਜਨਊਡ ਜਾਾਂ ਲਗਭਗ
ਜਨਊਡ ਤ ਵੀਰਾਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕ ਕਈ ਜਵਜਭੰਨ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ 'ਜਨਊਡ' ਾਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ
ਪਰ ਜਥਤੀਆਾਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਤ ਵੀਰਾਾਂ ਨੂੰ ਾਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ੰਦਰਭਾਾਂ ਅਤੇ ਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਕਵੇਂ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ ਜਦਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਇ ਿਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾ ਤੇ, ਜਨਊਡ ੈਲਫੀਆਾਂ ਦੇਖੋ: ਇਿੱਕ ਮਾਜਪਆਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ੁਰਿੱਜਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ Instagram ਲਾਹ

Instagram ਦੀਆਾਂ ੁਰਿੱਜਖਆ ਜਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ:
ਿਲੌ ਕ ਜਂਂੰਗ: ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਿਲੌ ਜਕੰਗ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਜਜ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਲੌ ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂ ਪੋ ਟਾਾਂ ਨੂੰ
ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਕਦੇ।
ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਖ ਕਦੇ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰ ਟਾਗਰਾਮ ਅਕਾਊਟ
ਾਂ
ਜਕ ੇ ਪੋ ਟ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ: ਤੁ ੀ ਐਪ ਜਵਿੱਚ ਜਿਲਟ-ਇਨ ਜਰਪੋਰਜਟੰਗ ਜਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਣਉਜਚਤ ਪੋ ਟਾਾਂ, ਜਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ।
ਜਟਿੱਪਣੀਆਾਂ ਨੂੰ ਜਮਟਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ: ਤੁ ੀ ਾਂ ਜਕ ੇ ਜਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਾਲਹ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੈਮ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇ 'ਤੇ ਖਿੱਿੇ ਪਾ ੇ ਵਾਈਪ
ਕਰਕੇ।
ਪਰਦੇਦਾਰੀ ੈਜਟੰਗਾਾਂ: ਤੁ ੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਗੁ ਪਤ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ੈਜਟੰਗਾਾਂ ਨੂੰ ਜਵਵ ਜਥਤ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ। ਇ ਦਾ
ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਫੋਟੋਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਫਾਲੋ ਅਰ਼ਿ, ਜਾਾਂ ਜਨਮਨਜਲਖਤ ੂਚੀਆਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਜਾਾਂ ਅਣਜਡਿੱ ਠ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਅਨੁ ਰਨ ਿੇਨਤੀ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਥਾਨ ੈਜਟੰਗ: ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪੋ ਟ 'ਤੇ ਥਾਨ ਾਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇ ਨੂੰ ਿਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਵੀ
ੰਪਾਜਦਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਜਜੰਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ

