ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁ ਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣਾ
ਮਾਖਪਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸਚੀ
ਇੱਕਮਾਪੇ/ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਖਕ ਇੂੰਟਰਨੱ ਟ ਬੱਖਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਕੂੰਨਹਾ ਕੁ
ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਖਕਆਂ ਨਾਲ ਖਸੱਿਣ, ਿੇਡਣ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ
ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਟਆ
ੋ ਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਬਲੌ ਖਗੂੰਗ ਕਰਨ, ਗੇਖਮੂੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਖਕ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਖਵਕਖਸਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਹ ਸਾਨਦਾਰ ਮੌਖਕਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹ।
ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਖਵੱਚ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਸਖਕਲ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ
ਖਚੂੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਜੂੰਨਾਹ ਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਗੁ ਡ
ੂੰ ਾਗਰਦੀ, ਅਜਨਬੀਆਂ ਤੋਂ
ਸੂੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਉਖਚਤ ਜਾਂ ਗਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਖਿਅਤ ਰਖਹਣ
ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹ ਖਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੂੰਟਰਨੱ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਕਵੇਂ ਕਰਦਾ
ਹ।

ਇਸ ਸਰਲ ਜਾਂਚ ਸਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੁ ਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
➢ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਖਦਿਾਉਣ ਲਈ ਖਕਹਾ ਹੈ – ਅਜਜਹਾ
ਕਰਕੇ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜ ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨ਼ਿੰ ਸਾਮਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
ਜਦਲਚਸਪੀ ਜਦਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਨਪਸ਼ਿੰਦ ਸਾਈਟਾਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਜਿਆਨ ਜਦਓ। ਫੇਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਾਂ ਲਓ ਅਤੇ ਜਗਹ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਕ
ਸੁਰੱਜਖਆਜਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ ਨ਼ਿੰ ਜਕਵੇਂ ਸੈਟ
ੱ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਸੱਖੋ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਜਦਆਾਂ ਦੀ ਜਸੱਿੀ ਸਾਈਟ ਨ਼ਿੰ ਜਰਪੋਰਟ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ
ਹੈ।
➢ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਫ
ੋ ਾਈਲ ਸਖਟੂੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਨੱ ਜੀ - ਸੋਸਲ ਨੈੱਟਵਰਜਕ਼ਿੰਗ ਸਾਈਟਾਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਫੇਸਬੁੱਕ,
ਇ਼ਿੰਸਟਾਗਰਾਮ, ਵਾਟਸ ਐਪ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਨ਼ਿੰ ਬੱਜਚਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫੋਟੋਆਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀ ਨ਼ਿੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ! ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ਿੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸਖਟੂੰਗਾਂ ਨ਼ਿੰ ਖਨੱ ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟ
ੱ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸਾਹਤਕਰੋ। ਉਹਨਾਾਂ ਨ਼ਿੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕਉਜਾਂ ਕ
ਇਸਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਜਗਆ ਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ
ਹੱਥਾਾਂ ਜਵੱਚ ਆ ਜਗਆ, ਤਾਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨ਼ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜਵਰੁੱਿ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ਼ਿੰ ਅਸਲ
ਸ਼ਿੰਸਾਰ ਜਵੱਚ ਲੱ ਭਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰਸਕਦਾਹੈ। ਜਨਮਨਜਲਖਤ ਜਲ਼ਿੰ ਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਜਟ਼ਿੰਗ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਜਟ਼ਿੰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਕਸੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਗਾਈਡ (thinkuknow.co.uk)
➢ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਖਿਆ ਹੈ – ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਜਕ ਲੋ ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਝਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਪਛਾਣਾਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ ਜਕ
ਬੱਚੇ ਇਸਨ਼ਿੰ ਸਮਝਣ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਕਸੇ ਸੋਸਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਗੇਜਮ਼ਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੁਰੱਜਖਆ ਸ਼ਿੰਦੇਸ
ਇੱਕੋ ਜਜਹੇ ਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਜਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨ਼ਿੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਜ਼ਿੰਨ੍ਾਾਂ ਨ਼ਿੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ਿੰਸਾਰ ਜਵੱਚ ਜਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੋਫਾਈਲ ਖਦਿਾਉਣ ਲਈ ਕਖਹਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ
ਂ ਹ ਖਕ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਝਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨਲਈ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ
ਖਦਿਾਉਦਾ
ਾਾਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫ
ੋ ਾਈਲ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਾਾਾਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ
ਦੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨ਼ਿੰ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ।

➢ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੂੰਖਪਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਕੂੰਸੋਲ 'ਤੇ ਉਖਚਤ ਮਾਖਪਆਂ ਦੇ ਕੂੰਟਰੋਲ ਸਟ
ੱ ਕੀਤੇ ਹਨ –
ਕ਼ਿੰਜਪਊਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮ ਕ਼ਿੰਸੋਲ 'ਤੇ ਜਫਲਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ਿੰ ਅਣਉਜਚਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਨ਼ਿੰ ਨੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪੱਿਰਾਾਂ ਨ਼ਿੰ
ਜਕਜਰਆਸੀਲ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇ਼ਿੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਾਂ ਗੇਮਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਪਾਬ਼ਿੰਦੀਆਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨਯੋਗ ਸ਼ਿੰਸਕਰਣ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਇ਼ਿੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨਕ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ BT,
ਟਾਕ ਟਾਕ, ਸਕਾਈ) ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ CEOP ਦੀ ਮਾਜਪਆਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਈਲਡਨੈੱਟ
ਇ਼ਿੰਟਰਨੈਸਨਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਜਵੱਚ ਖੁਸ ਹੋਣਗੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਇ਼ਿੰਜਣਾਾਂ, YouTube ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮਾਜਪਆਾਂ
ਦੇ ਕ਼ਿੰਟਰੋਲ ਸੈੱਟਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਪਰਜਸੱਿ ਸਰਚ ਇ਼ਿੰਜਣਾਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਗਗਲ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਰਲ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ
ਗਾਈਡਾਾਂ ਵਾਸਤੇ Google ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪਰ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ –
www.google.com/familysafety/tools
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ਿੰ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜਕ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਇ਼ਿੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਾਜਪਆਾਂ ਦੇ ਕ਼ਿੰਟਰੋਲ ਜਕਉ ਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
➢ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹ ਖਕ ਕੀ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਖਕਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਖਚੂੰਤਤ ਹਨ –
ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਜਜਹੀਆਾਂ ਪਰਸਜਥਤੀਆਾਂ ਜਵੱਚ ਆ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜਜੱਥੇ ਉਹ ਸਖਹਜ ਮਜਹਸਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ ਕੋਈ
ਅਜਜਹੀ ਚੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ। ਸ਼ਿੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਾਂ ਨ਼ਿੰ ਖੋਲ੍ਣ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ
ਇੂੰਟਰਨੱ ਟ,ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਨਪਸੂੰਦ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਵਿੇਰੇ ਸ਼ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਕਸੇ ਚੀ ਬਾਰੇ ਜਚ਼ਿੰਤਤ ਹਨ।
➢ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਕ ਮਦਦ ਖਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਖਚੂੰਤਤ ਹੋ – CEOP ਸੁਰੱਜਖਆ ਕੇਂਦਰ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁ਼ਿੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਖਚੂੰਤਤ ਹੋ ਜਕ ਜਕਸੇ ਬਾਲਗ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਣਉਖਚਤ
ਸ਼ਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਜਸੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ CEOPਨ਼ਿੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ਿੰ ਗੁ ਼ਿੰਡਾਗਰਦੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇ਼ਿੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਜਹੀ ਚੀ ਦੇਬਾਰੇ ਜਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਜਸਨ਼ਿੰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਕ ਇਹ ਗਰਕਨੂੰ ਨੀਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇਹੋ।
ਤੁ ਸੀ ਂ www.ceop.police.uk/safety-centre ਜਵਖੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕੇਂਦਰ ਜਵਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਖਰਪੋਰਟਕਰਨ ਲਈIR ਸਾਈਟ 'ਤੇ

ਇਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਜਲੱ ਕਕਰੋ।

ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ

www.thinkuknow.co.uk/parents
ਜਾਂ
www.childnet.com/parents-and-carers
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