
ਇ"ਟਰਨ&'ਟ ਸuਰ*ਿਖਆ ਲਵ0 ਅਤ3 ਿਡਿਜਟਲ ਸਾਧਨ ਿਸਖਲਾਈ ਔਰਤ: ਲਈ | 

 
Punjabi  

ਸਾਈਬਰ ਸuਰ'ਿਖਆ ਖ+ਤਰ ਅਲਹਮਬਰਾ ਵ2ਮ3ਸ ਅਤ+ ਏਿਸ਼ਆਈ ਮਮਜ਼ ਨ89ਟਵਰਕ ਨ+ ਔਰਤ=, ਮਾਵ= ਅਤ+ ਦਾਦੀਮਾਵ= ਦ+ ਲਈ 

ਿਡਿਜਟਲ ਸਾਧਨ ਦuਆਰਾ ਹuਨਰ ਅਤ+ ਇDਟਰਨ89ਟ ਸuਰ'ਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ E ਪੜਾਉਣ ਦ+ ਲਈ ਹuਣ+ ਇਕ ਮuਿਹDਮ ਸ਼uਰ2 ਕੀਤਾ ਹ8 ! 

1. ਕੀ ਤuਸJ ਿਚDਤਾ ਕਰਦ+ ਹL ਿਕ ਤuਹਾਡ+ ਬਚ+ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦ+ ਹਨ? 

2. ਤuਸJ ਿਕਸ ਸਮਾਿਜਕ ਸਾਧਨ (ਸLਸ਼ਲ ਮੀਿਡਆ) ਦਾ ਉਪਯLਗ ਕਰਦ+ ਹL ਤ+ ਕੀ ਤuਸJ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨ ਿਟਪਸ ਿਸ'ਖਣਾ ਚਾਹuDਦ+ ਹL? 

• ਮ+ਰ+ ਬ'ਚ+ E ਮ+ਰ+ ਤO ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰ+ ਿਕਵP ਪਤਾ ਹ8 ? 

• ਤuਸJ ਗ+ਿਮDਗ ਬਾਰ+ ਕੀ ਜਾਣਦ+ ਹL ਤ+ ਕੀ ਇਹ ਸuਰ'ਿਖਅਤ ਹ8 ? 

• ਪੀ ਈ ਜੀ ਆਈ ਮuਲ=ਕਣ ਤO ਕੀ ਭਾਵ ਹ8 ? 

• ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਨ8ਪਚ8ਟ, ਇDਸਟਾਗRਾਮ ਅਤ+ ਯ2ਟੀਊਬ ਕੀ ਹਨ ? 

• ਸਾਡ+ ਬ'ਚ+ ਹਰ ਵਕTਤ ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਓਂ ਹuDਦ+ ਹਨ ? 

• ਡਾਰਕ ਵ8ਬ ਕੀ ਹ8 ਅਤ+ ਖਤਰਨਾਕ ਿਕਓਂ ਹ8 ? 

• ਮ+ਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਿਕDਨਾ ਸuਰਿਖਅਤ ਹ8 ? 

• ਔਨਲਾਈਨ ਤDਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹ8 ਅਤ+ ਮ3 ਇਸE ਿਕਸ ਤਰ= ਰLਕ ਸਕਦੀ ਹ=? 

• ਮ3 ਆਪਣ+ ਬ'ਚ+ E ਵ8ਬ ਦ+ ਨuਕਸਾਨ ਤO ਿਕਵP ਸuਰ'ਿਖਅਤ ਰ'ਖ ਸਕਦੀ ਹ= ? 

• ਅਸਲ ਿਵਚ ਹ8ਸ਼ਟ8ਗ ਕੀ ਹ8 ਅਤ+ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ= ਕDਮ ਕਰਦ+ ਹਨ ? 

• ਮ3 ਸਮਾਿਜਕ ਸਾਧਨ ਦuਆਰਾ ਖu'ਦ E ਿਕਵP ਸuਰਿਖਅਤ ਰ'ਖ= ? 

                 ਅਸ; ਿਸਖਲਾਈ ਸ&ਸ਼ਨ ਿਵਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ:ਗ3 ? 

• ਅਸJ ਪਾਸਵਰਡ ਸuਰ'ਿਖਆ ਅਤ+ ਮuਢਲੀ ਸuਰ'ਿਖਆ ਦ+ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਿਭਆਸ ਇਹ ਜ=ਚਣ ਲਈ ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ 

ਿਕDਨਾ ਮਜਬ2ਤ ਹ8 | 

• ਦ+ਖਣ ਦ+ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ+ ਕuਛ ਵੀਡੀਓ ਸਮ'ਗਰੀ ਦ+ ਿਸਖਲਾਈ ਦ+ Yਕਾਰ= ਤ+ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ | 

• ਸਨ8ਪਚ8ਟ, ਗ+ਿਮDਗ, ਇDਸਟਾਗRਾਮ ਅਤ+ ਯ2ਟੀਊਬ  ਵਰਗ+ ਸLਸ਼ਲ ਮੀਿਡਆ ਦ+ ਬਾਰ+ ਮuਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ |  

• ਉਨZ= ਮuਸ਼ਕਲ= ਤ+ ਚਰਚਾ ਕਰL ਿਜਥ+ ਬ'ਚ+ ਅਯLਗ ਸਮ'ਗਰੀ ਦ+ ਸDਪਰਕ ਿਵਚ ਜਾ ਸਕਦ+ ਹਨ ਜ= ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗ'ਲ ਕਰ 

ਸਕਦ+ ਹਨ | 

• ਸLਸ਼ਲ ਮੀਿਡਆ ਉਮਰ ਪਾਬDਦੀ ਅਤ+ ਪੀ ਈ ਜੀ ਆਈ ਮuਲ=ਕਣ | 

• ਤDਗ ਕਰਨਾ/ ਧ\ਸ  



• ਡLਕਿਸDਗ - ਅਗਰ ਕLਈ ਤDਗ ਜ= ਨਫਰਤ ਭਰ+ ਭਾਸ਼ਣ ਤO ਤDਗ ਹLਵ+ ਤ= ਕੀ ਕਰੀਏ ਿਜਵP ਿਕ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਕਸ ਤਰ= 
ਲਈਏ ਤ+ ਿਕਥ+ ਖਬਰ ਕਰੀਏ ? 

• ਕ'ਟੜਪDਥੀਕਰਨ, ਡਾਰਕ ਵ8ਬ, ਤਸਕਰੀ, ਧ\ਸ, ਿਵਰLਧ ਕਰਨ, ਬJਿਗDਗ, ਮਾਲਿਵਅਰ, ਵਲOਿਗDਗ, Yੀਿਖਆ ਿਨਯDਤਰਣ, 

ਮਾਤਾ - ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਨਯDਤਰਣ, ਤDਗ ਕਰਨ, ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲ8ਣਾ, ਿਡਿਜਟਲ ਪ8ਰ= ਦ+ ਿਚਨZ, ਸਾਈਬਰ - ਧਮਕੀ, 
ਬਲਾਿਗDਗ, ਐਪਸ, ਹ8ਸ਼ਟ8ਗ, ਆਿਦ ਵਰਗੀ ਕuਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਪੜਚLਲ ਕਰL | 

                          ਇ"ਟਰਨ&'ਟ ਸuਰ*ਿਖਆ ਸਰਵ3ਖਣ ਲ&ਣ ਲਈ ਇਥ3 ਦਬਾਓ ( ਕਿਲਕ ) ਕਰ0 !

                               ਸਾਡ3 ਸਮGਹ: ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ0ਵ0 ਅਤ3 ਫ3ਸਬGਕ ਤ3 ਸਾਡ3 ਵਰਿਕਆਂ K ਪਸ"ਦ ਕਰ0 |

 

 

 
http://cybersafezone.com 

 

@cybersafezone 

https://www.facebook.com/cybersafezone 

 

 
http://asianmumsnetwork.co.uk 

 
@asianmumsnetwork 

https://www.facebook.com/asianmumsnetwork 

 

 
http://alhambrawomensnetwork.co.uk 

https://surveyhero.com/c/6e2f4594
https://www.facebook.com/cybersafezone
http://asianmumsnetwork.co.uk
http://alhambrawomensnetwork.co.uk


 
                                                                                @alhambrawomensnetwork 

                                                      https://www.facebook.com/alhambrawomensnetwork

https://www.facebook.com/alhambrawomensnetwork

