सुरक्षित ऑनलाईन क्षििणासाठी चेकक्षलस्ट | अर्पण
तुम्हाला आर्ल्या मुलाच्या सुरिेची चचिंता वाटते का? तुमच्या मुलािंनी ऑनलाईन जगात र्ाउल
आम्ही काही मागपदिपक सूचनािंची यादी इथे देत आहोत ज्यामुळे तुमच्या मुलािंचा ऑनलाईन अनुभव
अक्षिक सुरक्षित बनण्यासाठी मदत होईल.
१. िक्य तेवढे क्षिकू न घ्या
 मुले वार्रत असलेले क्षवक्षवि अॅप्स, मुलिं आक्षण ककिोर ह्ािंकडू न वार्रली जाणारी
ऑनलाईन क्षििणाची क्षवक्षवि सािने आक्षण तयािंच्यातील सुरिेच्या सुक्षविा क्षिकू न घ्या.
 बहुतािंिी अॅप्सने तयािंच्या वार्राकररता क्षनिापररत के लेली वयाची अट जाणून घ्या.
 तुमच्या मुलाच्या उर्करणावर (क्षडव्हाईसवर) र्ॅरेंटल किं ट्रोल्स कायापक्षववत किी करायची हे
क्षिकू न घ्या.
 ऑनलाईन सिंभाषणासाठी मुलािंची स्वत:ची अिी एक क्षवक्षिष्ट भाषा असते. ते किाक्षवषयी
बोलत आहेत हे तुम्हाला माहीत असल्याची खात्री करून घ्या.
२. र्ूवत
प यारी करा
 व्हायरसेस आक्षण रॅ नसमवेअसपर्ासून (अिी तयार के लेली सॉफ्टवेअसप ज्याद्वारे तुमच्या
उर्कणात व्हायरसचा सिंसगप करून तो व्हायरस काढू न टाकण्यासाठी र्ैिािंची मागणी के ली
जाते) सुरिा देणाऱ्या सॉफ्टवेअसपचा िोि घेऊन, अिा सेटटिंग्ज कायापक्षववत करा जेणेकरून
मुलािंना लैंक्षगक आिय, सट्टा/जुगार ककिं वा इतर असामाक्षजक कृ तयािंसाठी उद्युक्त करणाऱ्या
सिंकेतस्थळािंना भेट देण्यार्ासून प्रक्षतबिंक्षित करता येईल.
 आर्ल्या माक्षहतीची चोरी ककिं वा गळती रोखण्यासाठी व गोर्नीयतेचे रिण करण्यासाठी
काही प्राथक्षमक सुरिा सेटटिंग्ज चालू के ल्याचे सुक्षनक्षित करा. क्षवक्षवि अॅप्स आर्ल्या ह्ा
सेटटिंग्जमध्ये वेळोवेळी सुिारणा करत असतात.
 तुमच्या उर्करणातील कोणतीही सिंवेदनिील ककिं वा खाजगी स्वरूर्ाची माक्षहती ही एखाद्या
क्षवक्षिष्ट र्ासवडपच्या मदतीने सुरक्षित ठे वल्याची खात्री करून घ्या आक्षण तुमची ब्राउजर
क्षहस्ट्री (र्ूवी तुम्ही भेट कदलेल्या सिंकेतस्थळािंच्या नोंदी) वेळोवेळी डीक्षलट करा, जेणेकरून
प्रौढािंसाठी क्षनमापण के ला गेलेला कोणताही आिय ककिं वा तुमच्या एखाद्या क्षमत्राने तुमच्यासाठी
र्ाठवलेला सिंदि
े चुकून तुमच्या मुलाच्या हाती लागणार नाही.
 तुमचे मूल ज्या क्षििण सिंस्थेत आक्षण ज्या ऑनलाईन क्षििण कायपक्रमािंद्वारे क्षिकते, तयािंचे
स्वत:चे बाल सुरिा िोरण आहे का हे तर्ासा, ते किा र्द्धतीने राबवले जाते आक्षण
ऑनलाईन क्षििणाची वाढती गरज लिात घेऊन, तयात योग्य तया सुिारणा के ल्या आहेत
का ह्ाचीदेखील िहाक्षनिा करा. तसेच ह्ा िोरणािंमध्ये क्षििकािंना सोिल क्षमडीयावर
टाकण्यासाठी, कालािंतराने वगापची हजेरी मािंडण्यासाठी ककिं वा इतर कोणतयाही कारणास्तव
तयािंच्या क्षव्हक्षडओ क्लासेसची छायाक्षचत्रे ककिं वा स्क्रीनिॉट्स घेण्यास मज्जाव के लेला आहे का
ह्ाची सुक्षनक्षिती करा.
 क्षििक/प्रक्षििक मुलािंसोबत ऑनलाईन सुरिेवर चचाप करतात का हे तर्ासा.
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३. तुमच्या मुलाला क्षिकवा
 तुमच्या मुलािंसोबत ऑनलाईन जगािी ओळख करा, क्षविेषत: जर तुमचिं मूल लहान
असेल. क्षवक्षवि अॅप्स आक्षण प्लॅटफॉम्सपक्षवषयी एकत्र चचाप आक्षण डाऊनलोड करा.
इिंटरनेटच्या सुयोग्य वार्रासाठी मुलासोबत बसून तयासिंबिंिीचे क्षनयम क्षनक्षित करा.
 मुलािंना आर्ली खाजगी माक्षहती जसे की, तयािंची छायाक्षचत्रे, र्त्ता, फोन निंबर, बँकेचे
तर्िील, ऑनलाईन प्लॅटफोमपवर टाकली जाणारी स्वत:क्षवषयीची अवय कु ठलीही माक्षहती,
तयािंचे सोिल क्षमडीया र्ासवर्डसप, ईमेलला लॉग-इन करण्याचे तर्िील, सावपजक्षनक न
करण्याक्षवषयी ककिं वा अवय कोणतयाही अनोळखी ककिं वा ओळखीच्या (जसे की क्षमत्रािंसोबत)
व्यक्तीसोबत िेअर न करण्याक्षवषयी सािंगा.
 तुमच्या मुलासोबत मनमोकळा सिंवाद सािून तयाला वैयक्षक्तक सुरिेचे महत्त्व र्टवून द्या,
तसेच ऑनलाईन व ऑफलाईन अिा दोवही प्रकारच्या असुरक्षित र्ररक्षस्थती ओळखण्यास
क्षिकवा.
 जर तुमच्या मुलाच्या बाबतीत कोणताही ऑनलाईन ककिं वा ऑफलाईन असुरक्षित प्रसिंग
उद्भवल्यास, तयािंच्या वयाला अनुरूर् असलेला सुरिा आराखडा ककिं वा मागप सुचवा. तयािंना
ह्ाची जाणीव करून द्या की जर तयािंच्यावर एखादी असुरक्षित र्ररक्षस्थती आली, तर ते
किीही तुमच्याकडे ककिं वा अवय मदतिील प्रौढािंकडे जाऊन मदत मागू िकतात.
 एखाद्या युजरला ब्लॉक कसे करायचे ककिं वा एखाद्या अनावश्यक सिंदि
े ाचा स्र्ॅम ररर्ोटप कसा
र्ाठवायचा हे मोठ्या मुलािंना क्षिकवा. तसेच तयािंच्या मदतिील प्रौढािंसोबत चचाप करण्यास
तयािंना प्रोतसाहन द्या.
 मुलाला इिंटरनेटवरील क्षिष्टाचार ककिं वा इतरािंसोबत वागण्याच्या आदिप र्द्धती समजावून
सािंगा, तसेच ऑनलाइन वतपनाक्षवषयी असे काही क्षनयम ठरवा, जे मुलािंना मावय असतील
आक्षण ज्यािंचे र्ालन करण्यास मुलिं तयार असतील.
 तुमच्या मुलाला जाणीव करून द्या की, ऑनलाईन असताना जर तयाच्यावर एखादी
असुरक्षित र्ररक्षस्थती आल्यास तयात तयाची चूक नाही.
४. मुलाच्या गोर्नीयतेचा आदर करा
 मुलािंसोबत क्षवश्वासाचे असे नाते तयार करा, जेणेकरून ऑनलाईन ककिं वा ऑफलाईन काहीही
घडले तरी तुमच्यािी बोलल्यावर तयािंना सुरक्षित वाटेल.
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