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ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਲਈ ਤ਼ੀਬਰ 

ਔਨਲਾਈਨ 
ਕਾਰਕ 

ਸੁਰੱਹਖਆ ਬਾਰੇ ਹਸੱਖਣਾ, ਸੈਕਸ 
ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਜੋਹਖਮਾਂ ਸਮੇਤ

ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਿੇ ਭੇਜਣਾ: ਇਲੈਕਟੋਹਨਕ ੍ਰ ਉਪਕਰਨਾਂ 
ਰਾਿੀਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸੂਚਕ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਟੈਕਸਟ, 
ਤਸਵ਼ੀਰ ਜਾਂ ਵ਼ੀਡ਼ੀਓ ਸੁਨੇਿੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨਾ। 

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ 
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਾਂਝ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਪਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਿ 
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਚਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤ ੋਂ
ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਿਨ, “ਚੈਹਟੰਗ” ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਿੇ ਭੇਜਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮ਼ੀਡ਼ੀਆ ਦ਼ੀ ਵਰਤ ੋਂ
ਕਰਦੇ ਿਨ। ਸਾਡ਼ੀ ਹਡਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਆਪਸ ਹਵੱਚ ਜੁੜ਼ੀ ਦੁਨ਼ੀਆ ਹਵੱਚ ਅਨੰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿਨ। 
ਇਸ ਸਭਦੇ ਨਾਲ ਿ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਗੇਡ ੍ਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਹਵਤ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋਹਖਮਾਂ ਤੋਂ ਵ਼ੀ ਸਚੇਤ 
ਰਹਿਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਿੁੰਦ਼ੀ ਿੈ।

ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਸਰ਼ੀਰਕ ਹਸੱਹਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬੱਹਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦ਼ੀ ਉਿਨਾਂ ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਸੱਖ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਵੇਂ:

• ਟੈਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ
• ਔਨਲਾਈਨ ਹਵਵਿਾਰਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਸਮਾਹਜਕ, ਭਾਵਨਾਤਹਮਕ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ਼ੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹਜਵੇਂ ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਿੇ ਭੇਜਣਾ
• ਹਰਸ਼ਹਤਆਂ ਅਤੇ ਭਹਵੱਖ਼ੀ ਨੌਕਰ਼ੀ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਿੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੰਭਾਹਵਤ ਜੋਹਖਮ।

ਸੈਲ ਫੋਨ ਰਖਣ ਵਾਲ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਦੇ ਲਗਭਗ 
11 ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਤ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਲ ਫੋਨ 
ਰਖਣ ਵਾਲ ਗ੍ਰੇਡ 11 ਦੇ 14 ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਤ 
ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿਨਾਂ 
ਇਕ ਸੈਕਸ ਸੁਨਿਾ ਭੇਹਜਆ। 
(ਇੱਕ ਵਾਇਰਡ ਵਰਡ ਹਵੱਚ ਜਵਾਨ ਕਨੇੈਡ਼ੀਅਨ: 
ਚਰਨ III ਅਹਧਐਨ। ਪ੍ਰਚਲਨ ਅਤੇ ਹਸਫਾਹਰਸ਼ਾਂ, 
2015)

ਬਹਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਹਵਚ ਸੈਕਸ ਸੁਨਿੇ ਭੇਜਣਾ 

ਕੈਨੇਡਾ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਅਲਪ ਸੰਹਖਆ ਹਵੱਚ ਐਲ਼ੀਮੈਂਟਰ਼ੀ-ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਰਪੋਰਟ ਹਦੱਤ਼ੀ ਹਕ ਉਿਨਾਂ 
ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਿਾ ਭੇਹਜਆ। ਹਜਵੇਂ-ਹਜਵੇਂ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਵੱਡੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦ਼ੀ ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਿ ੇ
ਭੇਜਣ ਦ਼ੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੁੰਦ਼ੀ ਿੈ (ਇੱਕ ਵਾਇਰਡ ਵਰਡ (Wired World) ਹਵੱਚ ਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡ਼ੀਅਨ: ਚਰਨ III 
ਅਹਧਐਨ)। ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਰੋਮਾਂਹਟਕ ਜਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਹਵੱਚ ਆਪਣ਼ੀ ਰੁਚ਼ੀ ਹਦਖਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ 
ਨੂੰ ਆਕਰਹਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਿੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕਈ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਿੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੰਭਾਹਵਤ 
ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਤ਼ੀਹਜਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

ਇਕ ਹਡਜ਼ੀਟਲ ਹਚਤਰ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 
ਔਨਲਾਈਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਦੁਨ਼ੀਆਂ ਹਵਚ 
ਹਕਸੇ ਦੇ ਵ਼ੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ, ਦੂਜੇ ਲਕਾਂ ਲਈ ਹਪ੍ਰਟ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ 
ਨ ਫੌਰਵਰਡ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਸੈਕਸ ਸੁਨਿੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜੋਹਖਮ

ਔਨਲਾਈਨ, ਲੋਕ ਆਸਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਕ ਉਿ ਕੌਣ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਹਕੰਨ਼ੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕ਼ੀ 
ਉਦੇਸ਼ ਿਨ। ਦੋਸਤ, ਰੋਮਾਂਹਟਕ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਅਣਜਾਣ ਹਵਅਕਤ਼ੀ ਵ਼ੀ ਹਕਸੇ ਜਵਾਨ ਹਵਅਕਤ਼ੀ 
ਤੇ ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਹਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜਦ ੋਂ
ਕੋਈ ਹਵਅਕਤ਼ੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਿਾ ਭੇਜਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਹਨਯੰਤਰਣ ਨਿੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸਨੂੰ 
ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹਬਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਹਵਅਕਤ਼ੀ, ਜੋ ਹਕਸੇ ਨਾਬਾਹਲਗ ਦ਼ੀਆਂ ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ 
ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਫੌਰਵਰਡ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਹਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਹਮਕ, ਬਲਹਕ ਕਨੂੰਨ਼ੀ ਨਤ਼ੀਜੇ ਵ਼ੀ 
ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਟੈਕਨਾਲਜ਼ੀ ਨ ਜ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰਹਖਅਤ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਹਸਖਣਾ ਸਾਰੇ 
ਹਵਹਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਹਵਚ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀਆਂ 
ਦ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿਸਾ ਿੈ।

ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਸਕੂਲ ਹਵਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰਹਖਆ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸੁਨਿੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜੋਹਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਨ?

ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਸਰ਼ੀਰਕ ਹਸੱਹਖਆ ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਜੋ ਵ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਸਰ਼ੀਰਕ ਅਤ ੇ
ਭਾਵਨਾਤਹਮਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਦੂਹਜਆਂ ਦ਼ੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ 
ਸੰਭਾਹਵਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਹਥਤ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਵਸਹਥਤ ਕਰਨਾ 
ਹਸੱਖਦੇ ਿਨ। ਹਕਉਂਹਕ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਵਧ਼ੀਆ ਹਰਸ਼ਹਤਆਂ ਲਈ – ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦ਼ੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਸੱਖ 
ਰਿੇ ਿਨ, ਦੂਹਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਸੱਖ ਰਿੇ ਿਨ – ਉਿ ਅਹਜਿ਼ੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 
ਹਵਕਹਸਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਹਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਹਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਥਤ਼ੀ ਹਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਇਟਰਨਟ ਸਮਗਰ਼ੀ ਨ ਬਲਕ ਕਰਨਾ ਵਡੇ 
ਬਹਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬੇਅਸਰ ਿਦੁਾ ਿੈ। ਇਸਦ਼ੀ ਬਜਾਇ, ਆਪਣੇ 
ਬਹਚਆਂ ਦ਼ੀ ਉਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਵਕਹਸਤ 
ਕਰਨ ਹਵਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ 
ਕਰੋ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਉਿ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋ ਵ਼ੀ 
ਦੇਖਦੇ ਿਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਲਚਨਾਤਹਮਕ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਸਕਣ।
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ਛੋਟੇ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਕ਼ੀ ਹਸਖਦੇ ਿਨ? 

ਪ੍ਰਾਈਮਰ਼ੀ ਗੇਡ ੍ਰ (ਗੇਡ ੍ਰ 1, 2 ਅਤੇ 3) ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ 
ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਅਰੰਹਭਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਹਧਐਨ ਕਰਨ ਦ਼ੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, 
ਗਾਈਡਲਾਈਸ, ਂ ਸਾਵਧਾਨ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਹਸੱਖਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਹਸੱਖਦ ੇ
ਿਨ ਹਕ ਜੇਕਰ ਹਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਤਪ਼ੀੜਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਪਰਦਾ 
ਿੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਹਜਆਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਹਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ਼ੀ ਿੈ। 

ਅਹਧਆਪਕ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤ਼ੀਹਵਧ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੱੁਖ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ 
ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਸੱਖ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸੱਖਦੇ ਿਨ:

• ਅਸਲ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਹਪਤ ਹਿੰਸਾ ਹਵੱਚ ਅੰਤਰ (ਮ਼ੀਡ਼ੀਆ ਹਵੱਚ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ 
ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ)

• ਹਜਮ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਾਤੇ ਹਵੱਚ ਦੂਜੇ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ

• ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਿਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦ਼ੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਿ ਖੁਦ ਿ਼ੀ 
ਸਮੱਹਸਆ ਨੂੰ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਵਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਕ਼ੀ ਹਸਖਦੇ ਿਨ? 

ਗੇਡ ੍ਰ 4 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੇਡ ੍ਰ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤ ੇ
ਹਬਿਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ 
ਹਸੱਖਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਿ਼ੀ ਦੇ ਖਤਹਰਆਂ ਬਾਰੇ ਵ਼ੀ ਹਸੱਖਦੇ ਿਨ। 
ਗੇਡ ੍ਰ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਚੱਤਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪੋਸਟ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਹਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਸੱਖਦੇ ਿਨ।

ਗੇਡ ੍ਰ 7 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੇਡ ੍ਰ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ “ਸੈਕਸ 
ਸੁਨੇਿੇ ਭੇਜਣ” ਦੇ ਜੋਹਖਮਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ 
ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਹਸੱਖਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਹਨਰੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਹਜਆ ਂ
ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਸੱਖਦੇ ਿਨ। 

ਹਵਹਦਆਰਥ਼ੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸੱਖਦੇ ਿਨ:

• ਟੈਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਹਖਮ
• ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਿੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਹਵਹਸ਼ਆਂ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ 

ਉਤਪੰਨ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਵਰਤਣਾ

• ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਿੇ ਭੇਜਣ ਦ਼ੀਆਂ ਸੰਭਾਹਵਤ ਕਨੂੰਨ਼ੀ, ਸਮਾਹਜਕ ਅਤ ੇ
ਭਾਵਨਾਤਹਮਕ ਉਲਝਣਾਂ। 

ਆਪਣੇ ਬਹਚਆਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰਹਖਅਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨਾ

ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੱਹਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੂਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, 
ਦੂਹਜਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਹਚਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ:

• ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਹਦਓ ਹਕ ਕੇਵਲ ਉਿ ਿ਼ੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਔਨਲਾਈਨ 
ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮ਼ੀਡ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣ਼ੀ ਖੁਦ ਦ਼ੀ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖ ਤ ੇ
ਹਨਯੰਤਰਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀ ਸੈਹਟੰਗਾਂ ਵਰਤਣ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਉਿ 
ਔਨਲਾਈਨ ਜੋ ਵ਼ੀ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਲੋਚਨਾਤਹਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸੋਚਣ ਹਵੱਚ ਉਿਨਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੋ।

• ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਜਆਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਹਵਧਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਉਤਸ਼ਾਿ ਹਦਓ।

• ਡਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦ਼ੀ ਬਜਾਇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਹਜਆਂ ਲਈ 
ਅਹਧਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਵ਼ੀ ਅਹਜਿ਼ੀ ਚ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿ ਹਦਓ, ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਹਖਆ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ 
ਅਸੁਹਵਧਾਜਨਕ ਲੱਹਗਆ। 

• ਆਪਣੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ:
– ਮ਼ੀਡ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਨੇਿੇ ਹਕਵੇਂ ਹਲੰਗ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਰੂੜ੍ਹ਼ੀਬੱਧ 

ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰ਼ੀਰ ਦ਼ੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਿਨ 
– ਗੁਪਤਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ (ਤੁਰੰਤ) ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦ ੇ

ਸੰਭਾਹਵਤ ਅਸਰ
– ਉਿਨਾਂ ਦ਼ੀ ਖੁਦ ਦ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੀ ਹਨੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿ਼ੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕ਼ੀ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿ਼ੀਦਾ ਿੈ
– ਜੋ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਉਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਨ, ਦੇਖਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਸਦ਼ੀ ਅਸ਼ੱੁਧ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। 

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਹਖਆ (Cyber Safety) www.getcybersafe.gc.ca
ਕੈਨੇਡ਼ੀਅਨ ਬਾਲ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟ਼ੀ (Canadian Paediatric Society) www.cps.ca/documents/position/sexting 
ਸੈਕਸ ਸੁਨੇਿੇ ਭੇਜਣਾ: ਕੈਨੇਡ਼ੀਅਨ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਵਚਾਰ (Sexting: Considerations for Canadian Youth)
www.sexualityandu.ca/uploads/files/CTRsextingEnglishApril2011.pdf

MediaSmart – ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸੁਝਾਅ (Internet Safety Tips by Age):

ਉਮਰ 2–4 www.mediasmarts.ca/tipsheet/internet-safety-tips-age-2-4
ਉਮਰ 5–7 www.mediasmarts.ca/tipsheet/internet-safety-tips-age-5-7
ਉਮਰ 8–10 www.mediasmarts.ca/tipsheet/internet-safety-tips-age-8-10
ਉਮਰ 11–13 www.mediasmarts.ca/tipsheet/internet-safety-tips-age-11-13
ਉਮਰ 14–17 www.mediasmarts.ca/tipsheet/internet-safety-tips-age-14-17
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