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پس منظر

آج کل کی آن الئن دنیا میں ب ّچوں کی حفاظت کرنا

ب ّچــے آج کل جتنــے طریقــوں ســے آن الئــن ہــو کــر دورسوں ســے بــات چیــت کــر
ســکتے ہیــں ،وہ بہــت ہــی حیــرت انگیــز ہــے -نئــی سوشــل میڈیــا ایپلیکیشــنز اور
ایڈریــن ڈی بوپــرے  SANSکــے ســند یافتــہ انســٹرکٹر SANS ،کــے
گیمــز ســے لــے کــر اســکولز کا کــروم بُکــس جــاری کرنــے تــک ،ب ّچــوں کــی ســاجی
نصــاب کــے مص ّنــف ہیــں اور اوٹــاوا ،اونٹاریــو ،کینیــڈا میــں ایــک
زندگیــوں اور مســتقبل کا دارومــدار ٹیکنالوجــی کــے بہــر اســتمعال پــر ُمنحــر ہــو
خودمختــار پینیٹریشــن ٹیســٹر ہیــں -جــب وہ کام میــں مشــغول نہیــں
گیــا ہــے -والدیــن ہونــے کــے ناطــے ہــم یــہ چاہتــے ہیــں کــہ ب ّچــے یــہ ســب کُچــھ
ہوتــے ہیــں تــو وہ اپنــے خانــدان کــے ســاتھ یــا ڈوجــو میــں ہوتــے ہیــں-
محفــوظ اور بحفاظــت طریقــے ســے کریــں -تاہــم یــہ ایــک مشــکل کام ہــو ســکتا ہــے
ٹوئیٹــر@adriendb :
کیونکــہ ہــم میــں ســے کئــی لــوگ اس طــرح کــے ٹیکنالوجــی کــے ماحــول میــں بــڑے
نہیــں ہــوۓ ہیــں -آپ کــی مــدد کــے لیئــے ہــم نــے اس نیــوز لیٹــر میــں ب ّچــوں کــے
لیــۓ محفــوظ طریقــے ســے ٹیکنالوجــی کــے بہرتیــن اســتمعال کــے لیئــے کچــھ اقدامــات پــر روشــنی ڈالــی ہــے-

مہامن ایڈیٹر

تعلیم/مواصالت

ســب ســے پہــا قــدم جــو آپ اٹھــا ســکتے ہیــں وہ ب ّچــوں ســے بــات چیــت ہــے -آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ اپنــے ب ّچــوں ســے اور آپ کــے ب ّچــے آپ ســے ہمیشــہ
بــات چیــت کــر رہــے ہیــں -اکــر اوقــات ایســا ہوتــا ہــے کــہ والدیــن خـ ُود ٹیکنالوجــی میــں ا ُلجــھ جاتــے ہیــں اور وہ کُچــھ اس طــرح کــے ســواالت پوچھتــے ہیــں کــہ کــون ســی
ایپلیکیشــنز ا ّچھــی یــا بُــری ہیــں یــا ب ّچــوں کــی حفاظــت کــے لیــۓ کــون ســا ســکیورٹی ســافٹ ویــر بہرتیــن ہــے -یــہ ٹیکنالوجــی کــی رکاوٹ نہیــں ہــے بلکــہ یــہ رویّــہ اور
اقــدار کــی رکاوٹ ہــے -ہــم چاہتــے ہیــں کــہ ب ّچــے جــس طــرح حقیقــی دنیــا میــں رویّــہ اختیــار کرتــے ہیــں ،آن الئــن بھــی بالــکل ویســے ہــی رہیــں -آپ اس کــی رشوعــات آپ
اس طــرح ســے کــر ســتے ہیــں کــہ آپ ب ّچــوں کــے لیــۓ ٹیکنالوجــی کــے اســتعامل ســے متعلــق قواعــد کــی ایــک فہرســت بنــا لیــں جــس میــں یــہ درج ہــو کــہ اســے اســتعامل
کیســے کرنــا ہــے -آپ مندرجــہ ذیــل قواعــد شــامل کــر ســکتے ہیــں (یــاد رہــے کــہ ان قواعــد میــں ب ّچــوں کــے بــڑے ہونــے کــے ســاتھ ســاتھ تبدیلــی آتــی جــاۓ گــی)-
•وہ کن اوقات میں آن الئن جا سکتے ہیں اور کتنی دیر کے لیۓ-
•آپ اپنــے ب ّچــوں ســے ان کــے آن الئــن دوســتوں اور فالــؤرز کــے بــارے میــں پوچھیــں اور یــہ بھــی پوچھیــں کــہ وہ دوســت کیســے بنــے -کیــا وہ ان لوگــوں کــو
واقعــی جانتــے ہیــں جــن ســے وہ آن الئــن گفتگــو کرتــے ہیــں؟
•آپ ان ســے ان ویــب ســائٹس کــے بــارے میــں بــات کریــں جــن کا وہ دورہ کــر ســکتے ہیــں اور ان ویــب ســائٹس کا بھــی جــن کا وہ دورہ نہیــں کــر ســکتے ہیــں
یــا ان گیمــز کــے بــارے میــں بــات کریــں جــو ان کــے لیئــے موضــو ہــے یــا اگــر موضــو نہیــں ہیــں تــو اس کــی وجــہ کیــا ہــے-
•وہ کــن معلومــات کا اشــراک کــس کــے ســاتھ کــر ســکتے ہیــں -ب ّچــوں کــو اکــر اس بــات کا احســاس نہیــں ہوتــا ہــے کــہ جــس چیــز کا وہ اشــراک کــر رہــے ہیــں
وہ عوامــی اور مســتقل ہــے -یــہ بھــی ہــو ســکتا ہــے کــہ ب ّچــوں کــو لــگ رہــا ہــو کــہ وہ کســی راز کا اشــراک رصف ایــک شــخص کــے ســاتھ کــر رہــے ہیــں لیکــن
درحقیقــت اس راز کا اشــراک پــوری دنیــا کــے ســاتھ ہــو ســکتا ہــے-

مئی OUCH! ٢٠١۷
آج کل کــی آن ال ئــن د نیــا میــں ب ّچــوں کــی حفاظــت کر نــا
•انھیــں اپنــے مســائل جیســے کــہ کوئــی انھیــں آن الئــن تنــگ کــر رہــا ہــے
یــا اگــر کســی کا رویّــا عجیــب ہــے ،تــو اس صورتحــال کــے بــارے میــں
کســے آگاہ کرنــا چاہیــۓ-
•آپ ب ّچــوں کــو بتائیــں کــہ انھیــں آن الئــن دورسوں کــے ســاتھ ویســے ہــی
پیــش آنــا چاہیــۓ جیســے کــہ وہ دورسوں ســے توقّــع کرتــے ہیــں کــہ وہ
ان کــے ســاتھ پیــش آئیــں-
•آن الئن کوئی گمنام نہیں رہتا ،لوگ آپ کی شناخت کر سکتے ہیں-
ـوی کرتــے ہیــں ،ہــو ســکتا ہــے کــہ وہ
•آن الئــن لــوگ جــو ہونــے کا دعـ ٰ
وہ نــہ ہــوں-
بــڑے ب ّچــوں کــے لیــۓ ایــک اختیــار یــہ ہــو ســکتا ہــے کــہ آپ ان قواعــد کــو ان کــی
تعلیمــی کارکردگــی ،روز م ـ ّرہ کــے کام کاج کــی تکمیــل یــا دورسوں ســے اچ ّھــے
برتــاؤ ســے منســلک کــر دیــں -جتنــا ا ّچھــا ان کا رویّــہ حقیقــی زندگــی میــں ہــو گا
اپنے ب ّچوں کی آن الئن حفاظت کا سب سے بہرتین طریقہ انہیں ان
اتنــا ہــی ا ّچھــا آن الئــن بھــی ہــو گا -جــب آپ ایــک بــار قواعــد بنــا لیــں تــو پھــر
خطرات سے آگاہی فراہم کرنا ہے جو انہیں الحق ہیں اور اس بات
انہیــں خانــدان کــے زیــر اســتمعال کمپیوٹــر کــے ســاتھ رکــھ دیــں یــا ب ّچــوں کــے
کو یقینی بنانا ہے کہ نہ رصف آپ ان سے بات چیت کرتے رہیں
کمــرے کــے دروازے پــر لــگا دیــں -زیــادہ بہــر یــہ ہــو گا کــہ آپ اس دســتاویز پــر
بلکہ وہ بھی آپ سے بات چیت کرتے رہیں-
ان کــے دســتخط کــروا لیــں ،اس طــرح ہــر کوئــی اس پــر متّفــق ہــو جاتــے گا -آپ
اپنــے ب ّچــوں ســے جتنــا جلــدی اپنــی توقعــات کــے بــارے میــں بــات کریــں گــے اتنــا
ہــی بہــر ہــوگا -کیــا آپ کــو لگتــا ہــے کــہ آپ کــو ب ّچــوں ،خصوصـاً بــڑے ب ّچــوں ســے
بــات کیســے رشوع کرنــی ہــے؟ آپ ان ســے پوچھیــں کــہ وہ کــون ســی ایپلیکیشــنز اســتمعال کــر رہــے ہیــں اور وہ ایپلیکیشــنز کام کــس طــرح کرتــی ہیــں؟ آپ اپنــے ب ّچــے کــو
اســتاد کــے کــردار میــں ڈھــال دیــں اور انھیــں اپنــی آن الئــن رسگرمیــاں دکھاتــے رہیــں تاکــہ آپ کــو پتــہ چلتــا رہــے کــہ وہ آن الئــن کیــا کرتــے ہیــں-

ٹیکنالوجی

ب ّچــوں کــی تربیــت کــے ســاتھ ســاتھ آپ ان پــر نظــر رکھنــے کــے لــۓ کچــھ ایســی ٹیکنالوجیــز کا اســتمعال بھــی کــر ســکتے ہیــں جــو آپ کــے ب ّچــوں کــی آن الئــن حفاظــت
کــے لیــۓ کار آمــد ثابــت ہــو ســکتی ہیــں -ہــم نــے دیکھــا ہــے کــہ چھوٹــے ب ّچــوں کــے لیــۓ ٹیکنالوجــی کا اســتمعال بہرتیــن حــل ہــے خصوصـاً ان کــی غیــر مناســب یــا نقصانــدہ
مــواد ســے حفاظــت کــے لیــۓ -تاہــم ب ّچــوں کــے بــڑے ہونــے کــے ســاتھ ســاتھ ٹیکنالوجــی کا اســتمعال کار آمــد ثابــت نہیــں ہوتــا ہــے -بــڑے ب ّچــوں کــو نــہ رصف انٹرنیــٹ تــک
زیــادہ رســائی چاہیــۓ ہوتــی ہــے بلکــہ وہ اکــر ایســے آالت اســتمعال کــر رہــے ہوتــے ہیــں جــن کــی آپ نگرانــی نہیــں کــر ســکتے ہیــں جیســے کــہ اســکول کــی جانــب ســے
ملنــے والــے آالت ،کســی دوســت یــا رشــتےدار کــے گھــر میــں موجــود گیمنــگ کنســولز یــا کمپیوٹــرز -اس لیــۓ اس کــی تعلیــم دینــا بہــت رضوری ہــے-

حســاس
ایــک اور حــل یــہ ہــے کــہ ب ّچــوں کــے لیئــے ایــک مخصــوص کمپیوٹــر ہــو -اس طــرح وہ آپ کــے کمپیوٹــر ،جســے آپ شــاید آن الئــن بینکنــگ یــا ٹیکــس جیســی ّ
رسگرمیــوں کــے لیــۓ اســتمعال کرتــے ہــوں ،کــو اتفاقــی طــور پــر متاثــر نہیــں کــر ســکیں گــے -اس کــے عــاوہ آپ ان کــے کمپیوٹــر کــو کســی عوامــی یــا کســی ایســی جگــہ پــر
رکھیــں جہــاں لوگــوں کــی چہــل پہــل زیــادہ ہــو تاکــہ آپ ان کــی رسگرمیــوں پــر نظــر رکــھ ســکیں -اگــر ب ّچــے آپ ســے یــہ کہــہ رہــے ہیــں کــہ وہ اســکول کا کام کــر رہــے
ہیــں تــو رضوری نہیــں ہــے کــہ اصــل میــں ایســا ہــی ہــو -آخــر میــں یــہ کــہ آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ کا کمپیوٹــر محفــوظ ہــے ،آپ اس کا باقاعدگــی ســے بیــک
اپ لیتــے ہیــں اور آپ کــے ب ّچــوں کــے پــاس ایڈمنســٹریٹر کــے حقــوق نہیــں ہیــں -موبائــل آالت کــے لیــۓ آپ اپنــے گھــر میــں مرکــزی چارجنــگ اسٹیشــن لگانــے پــر غــور
کریــں -رات میــں ب ّچــوں کــے ســونے ســے پہلــے آپ متــام موبائــل آالت کــو چارجنــگ کــے لیئــے رکــھ دیــں تاکــہ ب ّچــوں کا ســونے کــے وقــت موبائــل آالت اســتمعال کرنــے کا
دل نــہ چاہــے-

مئی OUCH! ٢٠١۷
آج کل کــی آن ال ئــن د نیــا میــں ب ّچــوں کــی حفاظــت کر نــا

اپنی مثال قائم کرنا

آپ یــہ مــت بھولیــں کــہ والدیــن ہونــے کــے ناطــے ہمیــں خــود ایــک مثــال قائــم کرنــی چاہیــۓ -اس کا مطلــب ہــے کــہ جــب آپ کــے ب ّچــے آپ ســے بــات کــر رہــے ہــوں تــو
آپ اپنــے ڈیجیٹــل آالت کــو نیچــے رکــھ دیــں اور ان کــی آنکھــوں میــں آنکھیــں ڈال کــر بــات کریــں -آپ کھانــے کــی میــز پــر ڈیجیٹــل آالت کا اســتمعال نہیــں کریــں اور نــہ
ہــی گاڑی چالتــے ہــوۓ ٹیکســٹ کریــں -آخــری بــات یــہ کــہ جــب ب ّچــے غلطــی کریــں تــو آپ ہــر غلطــی کــو ســیکھنے کــے تجربــے کــی طــرح لیــں ،نــہ کــہ فــوری طــور پــر
کوئــی تادیبــی کاروائــی کــر دیــں -ب ّچــوں کــو ہــر دفعــہ «کیــوں» کا جــواب رضور دیــں اور انھیــں بتائیــں کــہ آپ انھیــں ان خطــرات ســے بچانــے کــی کوشــش کــر رہــے ہیــں
جنہیــں وہ نہیــں دیکــھ ســکتے ہیــں -آپ انھیــں یــہ بــات بــاور کرائیــں کــہ انھیــں جــب بھــی آن الئــن کوئــی غیــر آرامــدہ تجربــہ ہــو تــو وہ آپ ســے اس کــے متعلــق بــات کــر
ســکتے ہیــں یــا اس تجربــے کا اســکرین شــاٹ آپ کــو دکھــا ســکتے ہیــں -آپ اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ جــب ب ّچــے آن الئــن کوئــی غیــر مناســب چیــز کــر گزریــں تــو وہ
آپ ســے اس کــے متعلــق بــا آســانی بــات کــر ســکیں -اپنــے ب ّچــوں ســے باقاعدگــی ســے بــات چیــت کرتــے رہنــا ،آج کل کــی ڈیجیٹــل دنیــا میــں ان کــی حفاظــت کا ســب ســے
بہرتیــن طریقــہ ہــے-

مزید جانیئے
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