
1. ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਹਤ ਕਰੋ।

2. ਇਕੱਠੇ ਹਿਲ ਕੇ ਸੋਸਲ ਿੀਡੀਆ ਐਪਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

3. ਸੀਿਾਵਾ ਂਅਤੇ ਹਿਯਿ ਹਿਯਤ ਕਰੋ।

4. ਹੇਠਾ ਂਹਿੱਤੇ ਕੰਿਾ ਂਿੁਆਰਾ ਹਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਹਤ ਕਰੋ:

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਿਾਲ ਸੋਸਲ ਿੀਡੀਆ ਐਪਾ ਂਿੀ ਹਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸੈਹਿੰਗਾ ਂਿੀ ਸਿੀਹਖਆ ਕਰਿੀ;

• ਅੰਕਾ,ਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾ ਂਅਤੇ ਹਚੰਿ੍ਾ ਂਵਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਵਾਕਾਸਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਿਾ;

• ਪਾਸਵਰਡਾ ਂਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡਾ ਂਨੂੰ ਬਿਲਣਾ;

• ਹਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਿ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਾ;

• ਹਿਕਾਣਾ ਸੈਹਿੰਗਾ ਂਨੂੰ ਬੰਿ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਹਚਆ ਂਨੂੰ ਜੀਓਿੈਗ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸਾਹਹਤ ਕਰਿਾ। 

5. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਹਿੱਤੇ ਕੰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸਾਹਹਤ ਕਰ ਕੇ ਹਡਜੀਿਲ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਿਾਗਹਰਕਤਾ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

• ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਆਿਲਾਈਿ ਬ੍ਾਡਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਹਤਭਾ, ਹੁਿਰਾ ਂਅਤੇ ਗੁਣਾ ਂਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ;

• ਆਿਲਾਈਿ ਪ੍ੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਹਕਹਰਆਵਾ ਂਨੂੰ ਆਿਰਸਾ ਂਿਾਲ ਹਿਲਾਓ;

• ਆਿਲਾਈਿ ਸਲੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ;

• ਉਹਿਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਾ ਸਿਰਥਿ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਿਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ (ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣੋ)।

6. ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਨੂੰ ਪੋਸਿ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂTHINK (ਸੋਚਣ) ਿੀ ਯਾਿ ਹਿਲਾਓ: ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ (True) ਹ?ੈ  ਕੀ ਇਹ ਿਿਿਗਾਰ (Helpful) ਹ?ੈ  
ਕੀ ਇਹ ਪੇ੍ਰਣਾਿਾਇਕ (Inspiring) ਹ?ੈ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ (Necessary) ਹ?ੈ ਕੀ ਇਹ ਹਿਆਲੂ (Kind) ਹ?ੈ  

7. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਹਤ ਕਰੋ ਹਕ ਜੇ ਉਹ ਆਿਲਾਈਿ ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਹਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿੇ ਹਿ ਤਾ ਂਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਿੰਗਣ।

8. ਹਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਿਲਾਈਿ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸਿਝੌਤਾ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰੋ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਹਖਆ -ਿਾਹਪਆ ਂਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸੀਿ

ਹਸਹਤਿੰਿ ਹਰਸਤੇ:    
ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਹੰਸਾ ਿਾਲ ਹਿਪਿਣ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਿਾਰ

ਸਰੋਤ
• Kids Help Phone (ਬੱਹਚਆ ਂਿੀ ਿਿਿ ਲਈ ਫੋਿ):  Online Safety: Tips for Caring Adults
• PREVNet: What Parents Need To Know about Cyberbullying
• Media Smarts: Canada’s Centre for Digital and Media Literacy (ਿੀਡੀਆ ਸਿਾਰਿ: ਹਡਜੀਿਲ ਅਤੇ ਿੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਕੈਿੇਡਾ ਿਾ ਕੇਂਿਰ):     

mediasmarts.ca/parents
• BOOST Child and Youth Advocacy Centre (ਬਾਲ ਅਤੇ ਿੌਜਵਾਿ ਵਕਾਲਤ ਕੇਂਿਰ): Prevention Tips for Parents/Guardians 

• Canadian Centre For Child Protection (ਬਾਲ ਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਕੈਿੇਹਡਆਈ ਕੇਂਿਰ):   
ProtectKidsOnline.ca, NeedHelpNow.ca, Cybertip.ca

• RCMP: Centre For Youth Crime Prevention
• Ontario Victim Services

https://kidshelpphone.ca/get-involved/programs-resources/open-conversation-young-person/online-safety-tips-caring-adults/
https://www.prevnet.ca/bullying/cyber-bullying/parents
https://mediasmarts.ca/parents
https://mediasmarts.ca/parents
https://protectkidsonline.ca/app/en/
https://needhelpnow.ca/app/en/
https://www.cybertip.ca/app/en/
https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/youth-safety/centre-for-youth-crime-prevention
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/ovss/

