
ઑનલાઇન સ્માટર્  બનવામા ંતમાર� સહાય માટ� �ટપ

ઇન્ટરનેટના

IRL (વાસ્તિવક �વન)ની �મ જ તમાર� ઑનલાઇન 
હાજર�ને સકારાત્મક બનાવો.
યાદ રાખો, એકવાર તમારા દ્વારા અથવા તમારા િવશે ફોટો, કૉમેન્ટ 
અથવા સદં�શ �વી કોઈ વસ્� ુઑનલાઇન પોસ્ટ થઈ �ય, તો તે કાયમ 
માટ� ઑનલાઇન રહ� શક� છે.

�ટપ 1

તમે પોસ્ટ કરો તે પહ�લા ંિવચારો.
એ �ણ�ુ ંપણ મહત્ત્વ�ણૂર્ છે ક� �ાર� ક�ુયં પોસ્ટ ન કર�ુ ં– કોઈની પોસ્ટ, 
ફોટો ક� કૉમેન્ટ િવશે પ્રિત�ક્રયા ન આપવી અથવા સા�ુ ંન હોય તે�ુ ંક�ુ ંશરે 
ન કર�ુ.ં

�ટપ 2

તમાર� ખાનગી મા�હતીની �રુક્ષા કરો.
તમા�ંુ સરના�ુ,ં ઇમેઇલ ઍડ્ર�સ, ફોન નબંર, પાસવડર્ , વપરાશકતાર્ના 
નામ અથવા સ્�લૂના દસ્તાવજેો અ�ણ્યા લોકો સાથ ેશરે કરશો નહ�.

�ટપ 3

એ�ુ ંધાર� ન લેશો ક� � લોકો ઑનલાઇન હશે તે તમને 
એ જ ર�તે જોશે � ર�તે તમે ઇચ્છો છો ક� એ તમને �ુએ.
�ુદા-�ુદા લોકો એક જ મા�હતી જોઈને તેના પરથી �ુદા તારણો 
કાઢ� શક� છે.

�ટપ 4

ઑનલાઇન અન ેઑફલાઇન, િવિવધ પ�ર�સ્થિતઓ માટ� �ુદા-�ુદા 
પ્રિતભાવો હોય છે.

તમાર� પ્રાઇવસીની પસદંગીઓ કરતા ંબી� લોકોની 
પ્રાઇવસીની પસદંગીઓ �ુદ� હોય તો પણ તેને માન 
આપ�ુ ંએ હંમેશા ંમહત્ત્વ�ણૂર્ છે.

�ટપ 5

સ્માટર્  વપરાશકતાર્ 
બનો

g.co/BeInternetAwesomeઇન્ટરનેટના િનષ્ણાત વપરાશકતાર્ બનો.



સશક્ત પાસવડર્ બનાવો.�ટપ 1
ઓછામા ંઓછા 8 અક્ષરો પસદં કરો અને અક્ષરો (અપરક�સ અને 
લોઅરક�સ), �કો અન ેપ્રતીકોના સયંોજનોનો ઉપયોગ કરો.

તેને �સ્વચ કરો.�ટપ 2
તમારા દર�ક મહત્ત્વના એકાઉ� ્ટ માટ� અલગ પાસવડર્નો ઉપયોગ કરો.

સ�નાત્મક બનો.�ટપ 3
એવા પાસવડર્નો ઉપયોગ કરશો નહ� ��ુ ંઅ�મુાન કર�ુ ંસરળ હોય, 
�મક� તમા�ંુ ઉપનામ, માત્ર તમાર� સ્�લૂ�ુ ંનામ, બાસ્ક�ટબૉલની 
મનપસદં ટ�મ, ક્રમમા ંઆવતા �કડા (�મક� 123456) વગેર�. અને 
“password” શબ્દનો ઉપયોગ �બલ�ુલ કરશો નહ�!

વ્ય�ક્તગત મા�હતીનો ઉપયોગ કરવા�ુ ંટાળો.�ટપ 4
તમારા પાસવડર્મા ંવ્ય�ક્તગત મા�હતી (નામ, સરના�ુ,ં ઇમેઇલ ઍડ્ર�સ, 
ફોન નબંર, સામા�જક �રુક્ષા ક્રમાકં, માતા�ુ ંલગ્ન પહ�લા�ં ુ ંનામ, જ�્
 મ તાર�ખો વગેર�) અથવા સામાન્ય ર�તે વપરાતા શબ્દોનો ઉપયોગ 
કરશો નહ�.

તમારો પાસવડર્ બદલવામા ંસકંોચ કરશો નહ�.�ટપ 5
જો તમ ેએ�ુ ં�ણતા ક� માનતા હો ક� કદાચ િવ�સનીય વયસ્ક િસવાયની 
અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત તમારો પાસવડર્ �ણે છે, તો તને ેતાત્કા�લક બદલી નાખો.

ઑનલાઇન સશક્ત બનવામા ંતમાર� 
સહાય માટ� �ટપ

ઇન્ટરનેટના

સશક્ત વપરાશકતાર્ 
બનો

g.co/BeInternetAwesomeઇન્ટરનેટના િનષ્ણાત વપરાશકતાર્ બનો.



સાઇટ િવ�સનીય છે ક� નહ� તે �ણવા માટ� તેને બે વાર ચેક કરો.

તમ ે�લ�ક પર �ક્લક કરો અથવા અગાઉ �ાર�ય �લુાકાત ન લીધી હોય 
તવેી સાઇટ પર તમારો પાસવડર્ દાખલ કરો, ત ેપહ�લા ંચેક કરો ક� સાઇટ�ુ ં
URL પ્રોડક્ટ અથવા કંપનીના નામ સાથ ેઅને તમે શોધી રહ્યા ંછો તે 
મા�હતી સાથ ેમળે ખાય છે.

�ટપ 1

સ્ક�મમા ંફસાશો નહ�.
જો ઇમેઇલ અથવા સાઇટ માનવામા ંન આવ ેએટ�ુ ંસા�ંુ કંઈક ઑફર કર� , 
�મક� અઢળક નાણા ંકમાવવાની તક, તો લગભગ હમંેશા ંએ�ુ ંબને છે ક� 
તે સાચી નથી હોતી. બનાવટ� સદં�શની �ળમા ંફસાશો નહ�.

�ટપ 3

�ટપ 4 આ�ુ ંકોઈપણ વ્ય�ક્ત સાથે થઈ શક� છે.

જો તમે ઑનલાઇન સ્ક�મમા ંફસાઈ �ઓ, તો તમારા માતાિપતા, િશક્ષક 
અથવા અન્ય િવ�સનીય વયસ્કને તરત જ કહો અને તમારા એકાઉન્ટના 
પાસવડર્ તાત્કા�લક બદલો.

ધ્યાન આપો! યાદ રાખો ક� તમારા �ડવાઇસમા ંકોઈ સમસ્યા 
છે ક� નહ� તેની �ણ વેબસાઇટ અથવા �હ�રાત કર� શકતી 
નથી!

�ટપ 5

એવા સ્ક�મ હોય છે � તમારા �ડવાઇસમા ંકોઈ સમસ્યા હોવા�ુ ંતમને 
જણાવીને તમાર� પાસે માલવરે અથવા વણજોઈ� ુ ંસૉફ્ટવરે ડાઉનલોડ 
કરાવવા માટ� તમને ��ુક્ત�વૂર્ક છેતરવાનો પ્રયાસ કર� શક� છે.

ઑનલાઇન સાવચેત બનવામા ંતમાર� 
સહાય માટ� �ટપ

ઇન્ટરનેટના

સાવચેત વપરાશકતાર્ 
બનો

�રુ�ક્ષત વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરો.�ટપ 2
ખાતર� કરો ક� વબેસાઇટ�ુ ંURL “https: //” થી શ� થાય છે, �ની ડાબી 
બા�ુએ લીલા રંગ�ુ ંના�ુ ંપેડલૉક છે.

ઉદાહરણ:

g.co/BeInternetAwesomeઇન્ટરનેટના િનષ્ણાત વપરાશકતાર્ બનો.



ઑનલાઇન દયા� બનવામા ંતમાર� સહાય માટ� �ટપ

ઇન્ટરનેટના

ઑનલાઇન અને વાસ્તિવક �વનમા,ં તમે અન્ય લોકો પાસેથી �વા 
વતર્નની અપેક્ષા રાખતા હો, તે�ુ ંવતર્ન તેમની સાથે કરો. ઉદાહરણ: 
ઉત્પીડનની �ણ કરો. માતાિપતા, િશક્ષક અથવા સ્�લૂના સલાહકાર 
�વી, સહાય કર� શક� તેવી કોઈ વ્ય�ક્તને જણાવો.

�વુણર્ િનયમ�ુ ંપાલન કરો!�ટપ 1

િશકાર બનતી વ્ય�ક્તનો સાથ આપનારા બનો!
િશકાર બનતી વ્ય�ક્તનો સાથ આપતી વ્ય�ક્ત ખરાબ વતર્ન સામે લડ� 
છે અને દયાભાવ અને સકારાત્મકતાનો પક્ષ લે છે. ઉદાહરણ: 
ઉત્પીડનની �ણ કરો. માતાિપતા, િશક્ષક અથવા સ્�લૂના સલાહકાર 
�વી, સહાય કર� શક� તેવી કોઈ વ્ય�ક્તને જણાવો.

�ટપ 2

�ુ ંઅને ક�વી ર�તે કહ�� ુ,ં તે પસદં કરતી વખતે સારા 
િનણર્યો લો.
ઉદાહરણ: જો તમે કોઈ વાત વાસ્તિવક �વનમા ંન કહ�વાના હો, તો તેને 
ઑનલાઇન ટાઇપ કરશો નહ�.

�ટપ 4

ઑનલાઇન દયાભાવ ફ�લાવો.�ટપ 5

નકારાત્મક �ક્રયાપ્રિત�ક્રયાઓને સકારાત્મકમા ંફ�રવવા માટ� 
સરળ પગલા ંલો.
ઉદાહરણ: જો કોઈ વ્ય�ક્ત િમત્ર માટ� ઑનલાઇન કંઈક નકારાત્મક પોસ્ટ 
કર� , તો તેના પર “દયાની વષાર્” કરવા માટ� થોડા િમત્રોનો સાથ મેળવો - 
� વ્ય�ક્તને ધમકાવવામા ંઆવી છે તેના િવશે ઘણી દયાભાવવાળ� 
કૉમેન્ટ પોસ્ટ કરો (પણ નકારાત્મક પોસ્ટ કરનાર� વ્ય�ક્ત િવશે કોઈ 
હલક� કક્ષાની વાત કરશો નહ�, કારણ ક� તમે ઉદાહરણ પ્રસ્�તુ કરો છો, 
બદલો નથી લેતા)

�ટપ 3

દયા� વપરાશકતાર્ 
બનો

g.co/BeInternetAwesomeઇન્ટરનેટના િનષ્ણાત વપરાશકતાર્ બનો.



કંઈક નકારાત્મક જોવા મળ્�ુ?ં કંઈક કહો!�ટપ 1
જો તમન ેએ�ુ ંકંઈક જોવા મળે ક� � તમને અસ્વસ્થતાનો ક� વ� ુખરાબ 
અ�ભુવ કરાવ,ે તો તનેી �ણ કરો - બહા�ુર બનો અને સહાય કર� શક� 
તવેી તમાર� િવ�સનીય વ્ય�ક્ત સાથ ેવાત કરો, �મા ંિશક્ષક, આચાયર્ 
અથવા માતાિપતાનો સમાવશે થાય છે.

તેના િવશે વાત કરો.�ટપ 2
�યાર� તમને ખાતર� ન હોય ક� �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ, ત્યાર� સહાય માગવી એ 
એક બહા�ુર�ભ�ુ� પગ�ુ ંછે. જો એ પગ�ુ ંતમને અથવા કોઈ વ્ય�ક્તને 
પીડાથી રાહત મળેવવામા ંઅથવા �કુસાન થ�ુ ંઅટકાવવામા ંસહાય 
કરવા માટ� લેવામા ંઆવ્�ુ ંહોય, તો એ સ્માટર્  અને સાહિસક બ�ે છે.

અ��ુચત કન્ટ�ન્ટની �ણ કરો અને/અથવા તેને બ્લૉક કરો.�ટપ 3
�ણ કરવાથી સકંળાયલેા લોકોન,ે તમેના સ�દુાયને તથા જો આપણે 
સાઇટ અથવા ઍપ પર બ્લૉક કરવા અને/અથવા �ણ કરવા માટ� 
સાધનોનો ઉપયોગ કર�એ, તો પ્લૅટફૉમર્ને પોતાન ેસહાય થઈ શક� છે.

�રુાવો મેળવો.�ટપ 4
અ��ુચત કન્ટ�ન્ટન ેબ્લૉક કરતા અથવા તનેી �ણ કરતા પહ�લા,ં હમંશેા ં
તનેો સ્ક્ર�નશૉટ લેવો એ સમજદાર�ભ�ુ� પગ�ુ ંછે �થી તમાર� પાસે 
પ�ર�સ્થિતનો ર�કોડર્ રહ�.

ડરશો નહ�!�ટપ 5
જો તમન ેકોઈ અ�ણી વ્ય�ક્ત તરફથી ડરામણો સદં�શ અથવા કૉમને્ટ 
મળે, તો િવ�સનીય વયસ્કન ેબતાવો, ત ેવ્ય�ક્તને બ્લૉક કરો અન ેતમેની 
�ણ કરો.

ઑનલાઇન બહા�ુર બનવામા ંતમાર� 
સહાય માટ� �ટપ

ઇન્ટરનેટના

બહા�ુર વપરાશકતાર્ 
બનો

g.co/BeInternetAwesomeઇન્ટરનેટના િનષ્ણાત વપરાશકતાર્ બનો.


