( PUNJABI )
1) Whatsapp
ਮ" ਵਟ%ਐ'ਪ ਤ* ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ2?
• ਵਟ%ਐ'ਪ ਇਕ ਤuਰ5ਤ ਸuਨ*ਹਾ ਭ*ਜਣ ਆਲੀ ਐਪ ਹ<.
• ਸuਨ*ਹ*, ਿਚ?ਤਰ ਅਤ* ਵੀਡੀਓ ਭ*ਜC |
• ਤuਸD ਇ?ਕ ਦEਜ* F ਜ2 ਸਮEਹ F ਸ5ਦ*ਸ਼ ਭ*ਜ ਸਕਦ* ਹC |
• ਤuਸD ਿਕਸ* ਸ5ਪਰਕ ਦ* ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਚ<ਟ ਕਰ ਸਕਦ* ਹC |
• ਤuਸD ਇ?ਕ ਸuਨ*ਹਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਕ* ਭ*ਜ ਸਕਦ* ਹC |
• ਤuਸD ਆਪਣ* ਲਾਈਵ ਿਟਕਾਣ* F 8 ਘ5ਟ* ਤਕ ਸ2ਝਾ ਕਰ ਸਕਦ* ਹC |

ਮ" ਿਕਵK ਸuਰ?ਿਖਅਤ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ2?
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹC!

• ਸਮEਹ ਚ<ਟ (ਗਰu?ਪ ਚ<ਟ) ਦੀ ਵਰਤO ਲCਕ ਨਾਲ ਧ?ਕ*ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤ*ਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ< |
• ਇਸ ਦੀ ਲ?ਤ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹ< |
• ਕCਈ ਵੀ ਅਣਉਿਚਤ ਵੀਡੀਓ ਜ2 ਤਸਵੀਰ2 F ਭ*ਜ ਅਤ* ਸ2ਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ< |
• ਤuਸD ਸuਨ*ਿਹਆਂ ਦੀ ਿਰਪCਰਟ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦ* ਹC |
• ਤuਹਾਡ* ਸ5ਪਰਕ ਵਾਲਾ ਕCਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤuਹਾF ਵਟ%ਐ'ਪ ਭ*ਜ ਸਕਦਾ ਹ< |
• ਤuਸD ਲCਕ2 F ਬਲCਕ ਕਰ ਸਕਦ* ਹC |
• ਇਹ ਵਾਏਫਾਏ ਅਤ* ਮCਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਤ* ਮuਫ਼ਤ ਹ<, ਇਸ ਲਈ ਇਸਤ*ਮਾਲ ਤ* ਰCਕ ਲਗਾਉਣਾ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹ< |

2) Instagram

ਇ5ਸਟਾਗVਾਮ ਤ* ਮ" ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ2?

ਆਪਣੀ WCਫਾਈਲ ਤ* ਿਵਡੀਓਜ਼ ਅਤ* ਤਸਵੀਰ2 ਲਈ ਗCਪਨੀਯਤਾ ਸ<ਿਟ5ਗਜ਼ ਸ<ਟ ਕਰC ।
• ਇ5ਸਟਾਗVਾਮ ਇ?ਕ ਮuਫ਼ਤ ਫCਟC ਅਤ* ਵੀਿਡਓ ਸ਼*ਅਿਰ5ਗ ਐਪ ਹ< ।
• ਤuਸD ਤਸਵੀਰ2 ਜ2 ਿਵਡੀਓਜ਼ ਅਪਲCਡ ਕਰ ਸਕਦ* ਹC ।
• ਉਹਨ2 F ਆਪਣ* ਅਨuਯਾਇਯO ਨਾਲ ਸ2ਝਾ ਕਰC ।
• ਿਸਰਫ ਇਕ ਚuਣ* ਹCਏ ਦCਸਤ2 ਦ* ਸਮEਹ ਨਾਲ ਸ2ਝਾ ਕਰC ।
• ਦCਸਤ2 ਅਤ* ਅਨuਯਾਇਯO ਦuਆਰਾ ਸ2ਝ* ਕੀਤ* ਪCਸਟ2 ਰਾਹD ਤਸਵੀਰ2 ਅਤ* ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦ*ਖ* ਜਾ
ਸਕਦ* ਹਨ, ਿਟ?ਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ2 ਪਸ5ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
• ਕCਈ 13 ਸਾਲ ਜ2 ਵ?ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਕ* ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ< ।

ਮ" ਸuਰ?ਿਖਅਤ ਿਕਵK ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ2?
ਧCਖ*ਬਾਜ, ਸਾਈਬਰ ਧ?ਕ*ਸ਼ਾਹੀ ਅਤ* ਓਵਰਸ਼*ਅਿਰ5ਗ ਤO ਸuਚ*ਤ ਰਹC ।
• ਅਜੀਬ ਤਸਵੀਰ2 ਅਤ* ਵੀਿਡਓਜ਼ ਸ2ਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲ* ਿਕਸ* ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ F ਅਨਫCਲC ਜਾ ਬਲਾਕ ਕਰC
।
• ਿਰਪCਰਟ ਕਰC ਜ* ਕu?ਝ ਵੀ ਇ5ਸਟਾਗVਾਮ ਿਨਯਮ2 ਦ* ਿਵਰu?ਧ ਹ< ।
• ਚ<'ਕ ਕਰC ਿਕ ਕੀ ਤuਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਿਨਜੀ (ਦCਸਤ2) ਜ2 ਜਨਤਕ ਹ< ।
• ਧ?ਕ*ਸ਼ਾਹੀ, ਤ5ਗ ਕਰਨ ਜ2 ਟਰZ'ਿਲ5ਗ ਦੀ ਿਰਪCਰਟ ਕਰC ।
• ਅਣਚਾਹੀ ਿਟ?ਪਣੀਆਂ F ਹਟਾਓ ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤuਸD ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰ2 ਅਤ* ਿਵਡੀਓਜ਼ ਆਰਾਮਦਾਇਕਲੀ ਸ2ਝ* ਕਰ ਸਕਦ*
ਹC ।
• ਕਦ* ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕuਝ ਨਾ ਕਰC ਜC ਅਜੀਬ ਮਿਹਸEਸ ਹCਵ* । ਮਦਦ ਭਾਲC ।

3) Facebook
ਮ" ਫ*ਸਬu?ਕ ਤ* ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ2?
ਆਪਣੀ WCਫਾਈਲ ਤ* ਿਵਡੀਓਜ਼ ਅਤ* ਤਸਵੀਰ2 ਲਈ ਗCਪਨੀਯਤਾ ਸ<ਿਟ5ਗਜ਼ ਸ<ਟ ਕਰC|
• ਤਸਵੀਰ2 F ਸ2ਝਾ ਕਰC ਅਤ* ਿਟ?ਪਣੀ ਕਰC,
• ਿਲਖਤੀ ਸuਨ*ਹ* ਭ*ਜ,C
• ਪCਸਟ ਕਰC ਅਤ* ਦ*ਖC ਅਤ* ਵੀਡੀਓ 'ਤ* ਿਟ?ਪਣੀ ਕਰC,
• ਆਪਣ* ਿਮ?ਤਰ ਦ* WCਫਾਇਲ ਪ*ਜ2 ਤ* ਿਟ?ਪਣੀ ਕਰC
• ਲਾਈਵ ਫ*ਸਬu?ਕ ਦੀ ਵਰਤO ਕਰਦ* ਹCਏ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਿਸ?ਧਾ Wਸਾਰਣ|
• ਸਿਥਤੀ ਪCਸਟ2 ਅਨuਭਵ2 F ਅਪਡ*ਟ ਕਰC|
• ਦCਸਤ ਸEਚੀ ਬਣਾਈ ਰ?ਖ|
C
• ਸ5ਵਾਦਕ ਆਨਲਾਇਨ ਗਲਬਾਤ|
ਮ" ਸuਰ?ਿਖਅਤ ਿਕਵK ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ2?
ਧCਖ*ਬਾਜ, ਸਾਈਬਰ ਧ?ਕ*ਸ਼ਾਹੀ ਅਤ* ਓਵਰਸ਼*ਅਿਰ5ਗ ਤO ਸuਚ*ਤ ਰਹC ।
• ਆਪਣੀ ਸਮਗਰੀ WCਫਾਈਲ ਅਤ* ਤਸਵੀਰ2 ਲਈ ਗCਪਨੀਯਤਾ ਸ<ਿਟ5ਗ ਸ<ਟ ਕਰC|
• ਿਸਰਫ਼ ਦCਸਤ2 ਦ* ਦCਸਤ ਹੀ
• ਿਨਯ5ਤਰਣ ਕਰC ਿਕ ਤuਹਾਡੀ WCਫਾਈਲ 'ਤ* ਕZਣ ਕੀ ਵ*ਖਦਾ ਹ<|
• ਦ*ਖC ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤ* ਫ਼Cਨ ਨ5ਬਰ ਕZਣ ਵ*ਖ ਸਕਦਾ ਹ<|
• ਇਹ ਬਦਲC ਿਕ ਫ*ਸਬu?ਕ ਤ* ਤuਹਾF ਖCਜ ਰਾਹD ਕZਣ ਲ?ਭ ਸਕਦਾ ਹ<|
• ਅਣਜਾਣ ਐਪਲੀਕ*ਸ਼ਨ2 ਨਾਲ ਿਨ?ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ F ਸ2ਝਾ ਨਾ ਕਰC|

• ਜ* ਤuਸD ਬ*ਆਰਾਮ ਮਿਹਸEਸ ਕਰਦ* ਹC ਤ2 ਉਪਭCਗਤਾਵ2 F ਬਲCਕ ਕਰC ਅਤ* ਿਰਪCਰਟ ਦਰਜ
ਕਰC|

4) Youtube

ਮ" ਯuਟੀਊਬ ਤ* ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ2?
ਅਣਉਿਚਤ ਸਮ?ਗਰੀ ਤO ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹC|
• ਿਵਡੀਓਜ਼ ਦ*ਖ,C ਬਣਾਉ ਅਤ* ਉਨ2 ਤ* ਿਟ?ਪਣੀਆਂ ਕਰC|
• ਇਕ ਸ5ਗੀਤ ਪਲ*ਿਲਸਟ ਬਣਾਉ, ਅਤ* ਇਥO ਤਕ ਿਕ
• ਆਪਣਾ ਖuਦ ਦੀ ਚ<ਨਲ ਬਣਾਓ|
• ਇਕ ਜਨਤਕ WCਫਾਈਲ ਹCਵ* | ਿਸ?ਧਾ Wਸਾਰਣ|

ਮ" ਸuਰ?ਿਖਅਤ ਿਕਵK ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ2?
1. ਲCਕ ਮਤਲਬੀ ਿਟ?ਪਣੀਆਂ ਿਲਖ ਸਕਦ* ਹਨ|
2. ਤuਸD ਅਣਉਿਚਤ ਸਮ?ਗਰੀ ਵ*ਖ ਸਕਦ* ਹC|
3. ਇਥ* ਬਹuਤ ਸਾਰ* ਿਵਿਗਆਪਨ ਹਨ|
4. ਯuਟੀਊਬਰਜ਼ ਨਕਰਾਤਮਕ ਹC ਸਕਦ* ਹਨ|
5. ਆਪ ਖuਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚ<'ਕ ਕਰC|
6. ਪਰ ਪEਰੀ ਤਰ2 ਨਾਲ |
7. ਪਾਬ5ਦੀਸ਼uਦਾ ਮCਡ F ਚਾਲE ਕਰC|

8. ਇਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ|
9. ਪਲ*ਿਲਸਟ ਬਣਾਉ|
10.ਿਕਸ* ਿਵਕਲਪਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤO ਕਰC|
11.ਕ5ਿਪਊਟਰ F ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ ਰ?ਖ|
C
12.ਉਨ^2 ਦ* ਅਪਲCਡ2 ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰC|

5) Snapchat
ਮ" ਸਨ<ਪਚ<ਟ ਤ* ਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ2
ਆਪਣ* ਦCਸਤ2 F ਤਸਵੀਰ2 ਭ*ਜ,C ਅਤ* ਇਕ ਵਾਰ ਦ*ਖਣ ਤO ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹਮ*ਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲ* ਜਾਣਗੀਆਂ |

• ਉਪਯCਗਕਰਤਾ ਇਕ ਤਸਵੀਰ, ਵੀਡੀਓ "snap" ( ਿਖ?ਚਦ* ) ਕਰਦ* ਹਨ ਅਤ* ਇਹF ਿਕਸੀ ਦCਸਤ F
ਭ*ਜਦ* ਹਨ |
• ਿਕਸ* ਦCਸਤ ਲਈ ਿਲ?ਖਤੀ ਸuਨ*ਹਾ ਜ2 ਫਨ ਿਫਲਟਰ ਜCੜC |
• ਸuਨ*ਹਾ ਿਕ5ਨ* ਲ5ਬ* ਸਮK ਲਈ ਿਦਖਾਈ ਦ*ਵ*ਗਾ, ਇਹ ਚuਣC |
• ਇਹ ਚuਣC ਿਕ ਤuਸD ਿਕਸ F ਸ5ਦ*ਸ਼ ਭ*ਜCਗ* |
• ਇ?ਕ ਵਾਰ ਸuਨ*ਹਾ ਦ*ਖਣ ਤO ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹC ਜ2ਦਾ ਹ< |
• ਸਨ<ਪਚ<ਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪCਸਟ ਕਰC; ਫCਟCਆਂ ਅਤ* ਵੀਡੀਓ 24 ਘ5ਿਟਆਂ ਲਈ ਸਾਿਰਆਂ ਦuਆਰਾ ਦ*ਖੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
• ਹਰ ਰCਜ਼ ਇ?ਕ ਵਾਰ, ਉਪਭCਗਤਾ ਿਵਡੀਓ ਸuਨ*ਹਾ ਦuਬਾਰਾ ਵ*ਖਣ ਦੀ ਚCਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ< |

ਸਨ<ਪਚ<ਟ ਤ* ਸuਰ?ਿਖਅਤ ਰ?ਖਣਾ
• ਸuਚ*ਤ ਰਹC ਤuਸD ਿਕਸ* ਵੀ ਸ5ਦ*ਸ਼ F ਸ`ੀਨਸ਼Zਟ ਕਰ ਸਕਦ* ਹC |

• ਓਹਨਾ ਲCਕ2 F ਆਪਣੀ ਦCਸਤ2 ਦੀ ਸEਚੀ ਿਵਚ ਨਾ ਜCੜC ਿਜਨ^2 F ਤuਸੀ ਨਹD ਜਾਣਦ* |
• ਤuਹਾਡ* ਨਾਲ ਸ5ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕCਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ* ਅਜਨਬੀਆਂ F ਬਲZਕ ਕਰC |
• ਅਣਉਿਚਤ ਫCਟCਆਂ ਨਾ ਭ*ਜC |
• ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਿਨ?ਜੀ ਰ?ਖC |
• ਸਨ<ਪਚ<ਟ ਤ* ਿਨ?ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਿਦਓ |
• ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਾਰ* ਈਮਾਨਦਾਰ ਹCਵC |
• ਤuਸD ਸਨ<ਪਚ<ਟ F ਬਦਸਲEਕੀ ਜ2 ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਰਪCਰਟ ਦ* ਸਕਦ* ਹC |
• ਤuਸD ਦCਸਤ2 F ਬਲਾਕ ਜ2 ਹਟਾ ਸਕਦ* ਹC |
• ਗCਪਨੀਯਤਾ ਸ<'ਟ ਕਰC ਤ2 ਿਸਰਫ ਦCਸਤ ਹੀ ਸ5ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਜ2 ਮ<F ਵ*ਖ ਸਕਣ |

