সাইবার িনরাপ*া - িপতামাতার জন/ পরামশ1
সু3 স4ক1: সাইবার বুিলইং এবং সাইবার সিহংসতা সং;া< ওেয়িবনার এর আেলাচ/ িবষয়সমূহ

1. উ"ু$ ও সহায়ক ,যাগােযাগ 0বধ3ন ক5ন।
2. ,সাশ8াল িমিডয়া অ8াপ?েলা স@েক3 একসােথ জানুন৷
3. সীমা ও িনয়ম-কানুন িনধ3ারণ ক5ন৷
4. ,গাপনীয়তা ও িনরাপJা রKায় এভােব উMুN ক5ন:
• আপনার সQােনর সােথ ,সাশ8াল িমিডয়া অ8াপ?েলার ,গাপনীয়তা ও িনরাপJার ,সRংস পয3ােলাচনা করা;
• সংখ8া, বড় হােতর অKর ও িচYসহ পাসওয়াড3 ব8বহার করা এবং একR বাক8াংশ ব8বহােরর িবষয়R িবেবচনা
করা;
• পাসওয়াড3?েলা ,গাপন রাখা এবং আপনার পাসওয়াড3?েলা ঘন ঘন পিরবত3 ন করা;
• ব8ি$গত তথ8 ,পা\ করা এিড়েয় চলা;
• অব]ােনর ,সRংস ব^ কের ,দয়া এবং আপনার সQানেদরেক িজওট8াগ ব8বহার না করার জন8 উMুN করা৷
5. আপনার সQানেক িনaিলিখত?েলার জন8 উMুN করার মাধ8েম িডিজটাল ,নতৃ c ও নাগিরকc লালন করা:
•
•

একR ইিতবাচক অনলাইন e8াf gতির করার জন8 0িতভা, দKতা ও gবিশh8সমূহ হাইলাইট করা;
অনলাইন ,0াফাইল ও িমথিkয়া?েলােক মূল8েবােধর সােথ ,মলােনা;

•

অনলাইন িশhাচার অনুশীলন করা;

•

যারা সাইবার বুিলইং এর িশকার হেl তােদরেক সহায়তা করা (,সাnার হওয়া)৷

6. ,পা\ করার আেগ িচ#া (THINK) করার িবষয়R আপনার সQানেক মেন কিরেয় িদন: এটা িক সিত8 (True)?
এটা িক সহায়ক (Helpful)? এটা িক ()রণাদায়ক (Inspiring)? এটা িক ),য়াজনীয় (Necessary)? এটা িক
িবনয়ী (Kind)?
7. অনলাইেন ,নিতবাচক আচরণ ,দখেল আপনার সQানেক সাহায8 চাইেত উৎসািহত ক5ন৷
8. একসােথ একR অনলাইন িনরাপJা চু ি$ gতির ক5ন৷
তথ-সূ/
•
•
•
•
•
•
•

Kids Help Phone (িকডস 'হ) 'ফান): Online Safety: Tips for Caring Adults
PREVNet: What Parents Need To Know about Cyberbullying
Media Smarts: Canada’s Centre for Digital and Media Literacy(িমিডয়া 0াট2: কানাডা’স 'স5ার ফর িডিজটাল অ:া; িমিডয়া
িলটােরিস): mediasmarts.ca/parents
BOOST Child and Youth Advocacy Centre (BOOST চাই? অ:া; ইয়ুথ অ:াডেভােকিস 'স5ার): Prevention Tips for
Parents/Guardians
Canadian Centre For Child Protection(কানািডয়ান 'স5ার ফর চাই? 'Cােটকশন):
ProtectKidsOnline.ca, NeedHelpNow.ca, Cybertip.ca
RCMP: Centre For Youth Crime Prevention
Ontario Victim Services

