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خواتین کے لیے انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا سے حفاظت کی تربیت  
 محفوظ سائبر زون، الحمرا وومن ، ماؤں اور خواتین کو سکھانے کے لیے نیٹ ورک کی تربیت ، ماؤں اور دادی

ماؤں کو ڈیجیٹل میڈیا کی مہارت اور انٹرنیٹ سے حفاظت کے لیے مہم چالئی گئی ہے۔  
 ١۔ کیا آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ کے بچے انٹرنیٹ پر کیا کرتے ہیں؟

 ٢۔ آپ کونسا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور کیا آپ اس کے استعمال کے لیے مزید آسان طریقے استعمال میں
النا پسند کریں گے؟  

۔میرا بچہ ٹیکنالوجی کے متعلق ُمجھ سے زیاده کیوں جانتاہے؟  
۔آپ گیمز اور اسکی حفاظت کے ُمتعلق کیا جانتے ہیں؟  

۔پی ای جی آئی شرح کا کیا مطلب ہے؟  
ا۔صیح معنوں میں سنیپ چارٹ، انسٹاگرام اور یوٹیوب کیا ہے؟  

  ۔ ہمارے بچے ہر وقت کیوں آن الئین رہتے ہیں؟
۔ ڈارک ویب کیا ہے اور یہ کیوں خطرناک ہے؟  

۔میرا پاس ورڈ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟  
۔آن الئن ٹراولنگ کیا ہے اور ایسے کیسے بند کیا جا سکتاہے؟  
۔ہم اپنے بچوں کو ویب پر کیسے خطرات سے بچا سکتے ہیں؟  
۔صیح معنوں میں ہش ٹیگ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟  
۔میں اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر کیسے محفوظ رکھ سکتی ہوں؟  

 
ہم تربیتی پروگرام میں کیا ُکچھ سکیھیں گے؟  

 ۔بنیادی سیکورٹی اور پاس ورڈ کی حفاظت، کیسے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اپنے پاس ورڈ کو کیسے محفوظ بنایا
 جاسکتا ہے؟

۔ ویڈیو کے مواد دیکھ کر اور آپس میں بات چیت کے زریعے سکیھنے کے عمل کو بڑھایا جائے گا۔  
۔ سوشل میڈیا کا بنیادی تعارف جیسے کہ سنیپ چارٹ، گیمز، انسٹاگرام اور یوٹیوب۔  

۔ایسے خطرات کو زیِر بحث النا جہاں بچے غلط مواد یا اجنبی شخص سے بات چیت سے بے نقاب ہو سکتے ہیں۔  
۔سوشل میڈیا اور پی ای جی آئی ریٹنگ کے لیے عمر کی پابندی۔  

 ۔ٹراولنگ ، غنڈه گردی

 ۔ذاتی معلومات کے حصول۔ اگر کوئی ٹراولیٹ کرے یا کسی ُبری ُگفتگو میں ُمبتال ہو تو ایسے میں سکرین کی
تصویر کیسے لی جائے اور کس کو رپورٹ کیا جائے۔  

 ۔ ُکچھ ٹرمانالوجیز کے ُمتعلق معلومات جیسا کہ ریڈی کیلیسیشن، ڈارک ویب،ٹرافیکنگ، بولینگ،ُبالکنگ،بینگنگ،
 مال وئیر،ولیجنگ،میڈوریٹرز،پیرنٹل کنٹرول،ٹرول،سکرین شارٹ،ڈیجیٹل فوڈ پرنٹ،سائبر

 بولنگ،بوالگنگ،ایپس،ہش ٹیگ وغیره۔
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