
માતાપિતા માટે Family Linkની 
માર્ગદપ્શિકા

તમારા િરરવાર માટે િાયાના રિજિટલ 
પનયમો સેટ કરવા માટેની માર્ગદપ્શિકા

આિની દુપનયામા,ં રિજિટલ રિવાઇસ દરેક િગયાએ છે – અને હમંે્ા ંતેઓ અમકુ પ્રકારના ધયાનની મારં 
કરે છે – િો આિણે તેન ેતેમ કરવા દઈએ તો. િરરવારો માટે, ઘરે િાયાના રિજિટલ પનયમો સમિવા અને 
બનાવવા એ બાળકોન ેટેકનોલોજી સાથનેા તેમના સબંધં પવ્ ેપ્ક્ષિત કરવા માટેનુ ંમહતતવપણૂ્ગ િરલુ ંછે. 
િરંત ુઘણા બાળકોન,ે આ બાબત તેમના માતાપિતાના “િાવર પલે” – પનયપંરિત કરવાની કવાયત સમાન 
લારે છે. તેમન ેઆવુ ંન લારે ત ેિરૂરી છે. આ પનયમોન ેવાતચીતમા ં્ામેલ કરીને, ત ે્ા માટે મહતતવપણૂ્ગ 
છે એ તમ ેતમારા બાળકન ેસમિવામા ંસહાય કરી ્કો છો. નીચેના પવષયો Family Link દ્ારા ઉિલબધ 
સપુવધાઓ િર ધયાન કેન્દ્રિત કરે છે, િરંત ુટેકનોલોજીના ઉિયોર પવ્નેી ચચા્ગઓ કોઈિણ માતાપિતા 
માટે સહાયરૂિ થઈ ્કે છે. Family Link એવી ઍિ છે જે માતાપિતાને તયારે મારહતરાર રહવેામા ંસહાય 
કરે છે, જયારે તેમનુ ંબાળક Android રિવાઇસનો ઉિયોર કરવાનુ ં્રૂ કરે. માતાપિતા Android* કે 
iPhone િર Family Linkનો ઉિયોર કરી ્કે છે.

https://families.google.com/familylink/


સ્ક્ીન સમયન ેસતંકુ્લત કરો

તમારા બાળકે તેના રિવાઇસનો ઉિયોર કરવામા ંકેટલો સમય િસાર કરવો િોઈએ ત ેતમારા િર છે, 
િણ Family Link તમન ેમયા્ગદાઓ સેટ કરવામા ંકેટલીક રીતે સહાય કરી ્કે છે.

સ્ક્ીન સમયની મયા્ગદાઓ

Family Link તમન ેતમારા બાળકના Android રિવાઇસ માટે દૈપનક સ્ક્ીન સમય માટેની િરવાનરીઓ સેટ 
કરવાની મજૂંરી આિે છે. તમારા બાળક સાથ ેથોિો સમય િસાર કરવાની અને દરરોિ રિવાઇસ િર િસાર 
કરવા માટે વાિબી સમય કેટલો હોઈ ્કે તેની ચચા્ગ કરવાની તથા તમારામાથંી દરેક વયરકત માટે કામ કરે તેવી 
મયા્ગદાઓ અંરે સમંત થવાની આ શ્ેષ્ઠ તક છે. માતાપિતા અને બાળકો બન્ ેિોઈ ્કે છે કે હજી કેટલો સ્ક્ીન સમય 
ઉિલબધ છે, જેનાથી માતાપિતા માટે તેમના બાળક દ્ારા ટેકનોલોજીના ઉિયોરન ેમેનેિ કરવામા ંસરક્ય ભપૂમકા 
ભિવવાનુ ંઅથવા તમારા બાળક માટે તેન ેિોતાની સ્વેચછાએ મેનેિ કરવાનુ ં્ક્ય બન ેછે.

સવૂાનો સમય સેટ કરો

જયારે સવૂાનો સમય થાય, તયારે તમારા બાળકન ેરાતની સારી ઊંઘ મેળવવામા ંસહાય કરવા માટે પવષિેિોન ે્ક્ય 
હોય તેટલા ઓછા કરવા મહતતવપણૂ્ગ છે. Family Link માતાપિતાને બાળકના આરામ કરવાના કલાકો દરપમયાન 
રિવાઇસ િર “સવૂાનો સમય” સેટ કરવા દે છે. સૉકરના મેદાનમા ંતેમનુ ંશ્ેષ્ઠ પ્રદ્્ગન કરવા િરૂરી ઊર્્ગ બચાવી 
રાખવા માટે અથવા િરીષિામા ંખબૂ સારી સફળતા મેળવવા િરૂરી ધયાન માટે, સવૂાના સમય ેરિવાઇસથી દૂર 
રહવેાથી થતા માનપસક અને ્ારીરરક લાભ બાળકો સમજે ત ેમહતતવપણૂ્ગ છે. તમ ેતેનો ઉિયોર તમારા બાળકન ેએ 
સમર્વવાની તક તરીકે િણ કરી ્કો છો કે જયારે તમ ેિણ સવૂાની તૈયારી કરતા હો, તયારે તમ ેતમારા િોતાના 
રિવાઇસથી “દૂર રહવેા” નો પ્રયાસ ્ા માટે કરો છો.

બાળકનુ ંરિવાઇસ દૂરથી લૉક કરો

જયારે ગહૃકાય્ગ કરવાનો અથવા િરરવાર સાથ ેબેસીન ેરાતનુ ંભોિન લેવાનો સમય આવ,ે તયારે માતાપિતા તેમના 
બાળકના રિવાઇસને Family Link ઍિ વિે લૉક કરી ્કે છે. ક્યારે રિવાઇસનો ઉિયોર કરવો યોગય છે તથા ક્યારે 
ત ેબધં અને િહોંચની બહાર હોવા િોઈએ ત ેપવ્ ેચચા્ગ કરવાની અને િરરવાર તરીકે પનણ્ગય લેવાની આ શ્ેષ્ઠ તક 
છે. રીયલ-ટાઇમમા ંરિવાઇસને દૂરથી લૉક કરી ્કવાની ષિમતા, માતાપિતાને તેમની રક્યાઓ સમર્વવાની અને 
િરરવારના પનણ્ગયોની વધ ુસમિણ આિવાની તક પરૂી િાિે છે, જેના લીધે એક િ સમય ેમાર્ગદ્્ગન અને પનરીષિણ 
કરવુ ં્ક્ય બન ેછે.



કદ્ટેદ્ટનો વિરા્
કદ્ટેદ્ટ િરના પ્રપતબધંો અને ઍિને મજૂંરીઓ
જયારે બાળક Google Play સ્ટોર ઍકસેસ કરે છે, તયારે ત ેરેમ, મવૂી, ્ો, પસુ્તકો અને વધ ુબ્ાઉઝ કરી ્કે છે. 
ઉિરાતં, Family Link માતાપિતાને આમ કરવા માટે સષિમ કરે છે:

• િોઈ ્કાતા કદ્ટેદ્ટને રેરટંરના આધારે પ્રપતબપંધત કરવા
• (મફત અથવા સશલુક) કદ્ટેદ્ટ િાઉનલોિ કરવા માટે મજૂંરીને આવશયક બનાવવા
• જયારે ઍિ િાઉનલોિ કરવાની પવનતંી કરવામા ંઆવ,ે તયારે તેમા ંર્હરેાતો, ઍિમાનંી ખરીદીઓ અથવા તમન ે

જેનાથી ફરક િિી ્કે તેવી િરવાનરીઓ છે કે નહીં ત ેર્ણવા માટે, ઍિની મારહતીનો રરવ્ ૂકરવા

કદ્ટેદ્ટના પવપવધ રેરટંર જે અસસ્તતવમા ંછે (જેમકે “E એટલે દરેક વયસકત માટે” પવ. “રક્ોર”) તેના પવ્ ેતમારા બાળક 
સાથ ેવાત કરો, જેથી એ સમર્વી ્કાય કે ઉંમરના પવપવધ લેવલ માટે આ પ્રપતબધંો ્ા માટે અસસ્તતવમા ંછે અને 
તેમન ેએ સમિવામા ંસહાય કરો કે તમારા પવચારવા અનસુાર કયા પ્રકારનુ ંકદ્ટેદ્ટ તેમના માટે યોગય છે.

ઍિ િરની પ્રવપૃતિના રરિોટ્ગ

િો તમન ેખબર હોય કે તમારા બાળકોન ેતેમના રિવાઇસ વિે શુ ંકરવાનુ ંખબૂ રમ ેછે, તો તેમની સાથ ેટેકનોલોજી 
પવ્ ેવાત કરવી વધ ુસરળ બની ર્ય છે. શુ ંતમારંુ બાળક વાતોરિ્ુ ંછે? રેમ રમનારંુ છે? વાચંવાનુ ં્ોખીન છે? 
તમારા બાળકન ેકઈ ઍિ અને રેમમા ંસૌથી વધ ુમર્ આવ ેછે ત ેપવ્ ેતેની સાથ ેવાત કરો તથા Family Linkના 
'ઍિ િરની પ્રવપૃતિના રરિોટ્ગ 'મા ંજુઓ કે તેઓ સૌથી વધ ુસમય ક્યા ંિસાર કરે છે. તમારંુ બાળક દૈપનક, સાપતારહક 
અને માપસક ધોરણે દરેક ઍિ િર કેટલો સમય િસાર કરે છે તેનુ ંપવશલેષણ આ રરિોટ્ગ  આિે છે.

ઍિ છુિાવો

તમ ેએવુ ંિણ નક્ી કરી ્કો છો કે તમારા બાળક માટે સ્ક્ીન સમયનુ ંયોગય પ્રમાણ તેઓ શુ ંજુએ છે, રમે છે અથવા 
્ીખ ેછે તેના િર આધાર રાખે છે. િો પ્રવપૃતિના રરિોટ્ગ  એવુ ંબતાવ ેકે તમારંુ બાળક કોઈ ચોક્સ ઍિનો ખબૂ િ 
ઉિયોર કરે છે (જેમકે તેમની મનિસદં નવી રેમ), તો તમ ેતેન ેહરંામી રીતે તેમના રિવાઇસમાથંી છુિાવી ્કો 
છો. તમારા બાળક સાથ ેચચા્ગ કરો કે શુ ંતેમન ેલારે છે કે તેઓ જેટલો સમય વાિરે છે ત ેસારો છે કે નહીં અને 
તેમન ેસમર્વો કે તમ ેતેમન ેપવરામ લેવાનુ ં્ા માટે કહી રહા ંછો. તેમના ઍિ ઇપતહાસમાથંી કંઈિણ (જેમકે 
રેમની પ્રરપત અથવા શ્ેષ્ઠ સ્કોર) રિલીટ કરવામા ંઆવ્ ેનહીં – જયા ંસધુી તમ ેઍિને તમારા બાળક માટે ફરીથી 
ઉિલબધ કરાવવાનુ ંનક્ી ન કરો, તયા ંસધુી બસ તેન ેછુિાવવામા ંઆવ્.ે



સેરટંર મેનેિ કરવા

રિવાઇસના સ્થાનનો પવકલિ ચાલ ુકરો

તમારા માટે તમારા બાળકોના રિવાઇસનુ ંસ્થાન િોવુ ંકેમ સહાયરૂિ છે ત ેપવ્ ેતેમની સાથ ેવાત કરો.

જેમ જેમ તમારંુ બાળક મોટંુ થતુ ંર્ય, તેમ તેમ સેરટંરની રો્ઠવણ કરો

જેમ જેમ તમારંુ બાળક મોટંુ થતુ ંર્ય, તેમ તેમ તમ ેFamily Linkમાથંી તેમના ઘણા એકાઉદ્ટ અને રિવાઇસ સેરટંરમા ં
ફેરફાર કરી ્ ક્ો. તમારા બાળક સાથ ેઆ ફેરફારો પવ્ ેઅને એ ભપવષયમા ંતેમન ેિોતાના એકાઉદ્ટ અને રિવાઇસના 
ઉિયોરન ેમેનેિ કરવા માટે તૈયારી કરવામા ંકેવી રીતે સહાય કર્ ેત ેપવ્ ેવાતચીત કરો.

િારરવારરક વચન આિો

તમારંુ બાળક ્ોધખોળ કરત ુ ંહોય, તયારે Family Link તમન ેમારહતરાર રહવેામા ંસહાય કરી ્કે છે, તેની સાથ ેએ 
બાળકોન ેસ્માટ્ગ  અને આતમપવશ્ાસથી ભરપરૂ ઑનલાઇન ્ોધખોળકતા્ગઓ બનવા માટે િરૂરી મારહતી આિવા માટે 
િણ સહાયરૂિ છે. Be Internet Awesome એવો પ્રોગ્ામ છે જે બાળકો માટેની રિજિટલ સરુષિા અને નારરરકતાનુ ં
પ્ષિણ આિે છે. Be Internet Awesome ની પ્રતિજ્ા િર સાથ ેસહી કરીને, તમારા બાળક સાથ ેઆ પવષયો િર 
વાતચીત ્રૂ કરવાનુ ંપવચારી જુઓ. તમ ેતમારા બાળકોન ેવબે આધારરત મફત રેમ Interland રમવા તરફ િણ 
વાળી ્કો છો, જે સ્કત િાસવિ્ગ બનાવવા, ઑનલાઇન દયાળુ બનવા, રફપ્ંર અને સ્કકૅમન ેટાળવા તથા િોતાની 
ઑનલાઇન પ્રપતષ્ઠા અંરે સાવચેત રહવેાના પવષયોની વધ ુસમિણ આિે છે. તેઓ Family Link ઍિના મેનમૂા ં
આિેલી “િરરવારો માટેની રટિ” માથંી સીધા Interland સાથ ેક્લંક કરી ્કે છે.

* બાળકના રિવાઇસ માટે, Nougat +7.0 િર ચાલતા Android રિવાઇસમા ંતથા Marshmallow 6.0 અને  
Lollipop 5.0 િર ચાલતા અમકુ રિવાઇસમા ંFamily Link ચાલ ેછે. google.com/familylink/setup િર વધ ુર્ણો

સમાપિ

https://support.google.com/families/answer/7103262
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_Pledge.pdf
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/interland
https://families.google.com/familylink/device-compatibility/

