


Be Internet Awesome ಕ�ಕು�ಲಮ್ ಅನು� �ಾವ� �ತ��ದ��ೆ �ಕ್ಷಕ��ಾ� ರ���ೆವ�. ಇಂ�ನ 
ತರಗ�ಯ�� ��ಟಲ್ ಸುರಕ್ಷ�ೆ ಮತು� �ಾಗ�ಕ�ೆಯ ಕು��ಾದ ಕ��ೆಯು ಒಂದು ��ಾ�ಯಕ 
ಘಟಕ�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ �ಾವ��ೇ ಮಗು�ನ ಕ��ೆಯ�� ಮ�ೆಯು ಮುಖ� �ಾತ� ವ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 
ಉತ�ಮ ಆನ್ �ೈನ್ ಅ�ಾ�ಸಗಳ �ಷಯದಲೂ� ಈ �ಾತು ಸತ��ಾ��ೆ.

ತಂತ��ಾನವ� �ೇಗ�ಾ� �ೆ�ೆಯುತ��ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ��ಯ ಪಥದ�� ಮುಂಚೂ�ಯ��ರುವ�ದು ಸ�ಾ�ನ 
�ಷಯ�ೇ ಆ��ೆ.�ಮ� �ೈನಂ�ನ �ೕವನದ�� ಉತ�ಮ ��ಟಲ್ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� �ೖಗೂ���ೊಂಡು, 
ರೂ� �ಾಡುವ�ದನು� ಸುಲಭ�ೊ�ಸಲು �ಾವ� ಈ �ಾಗ�ಸೂ�ಯನು� ಕುಟುಂಬಗ��ಾ� ರ���ೆ�ೕ�ೆ. 
ಉತ�ಮ ��ಾರಗ�ಂದ ತುಂ�ರುವ ಈ �ಾಗ�ಸೂ�ಯು, Internet awesomeness ನ ಐದು 
�ೇತ�ಗಳ ಬ�ೆ� �ೕವ� �ಾಗೂ �ಮ� ಮಕ�ಳ� �ೊ�ೆಗೂ� ಚ��ಸಲು, ಕ�ಯಲು ಮತು� ಆ�ೋ�ಸಲು 
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ:

ಇವ�ಗಳ�� ಪ���ಂದು �ೇತ�ವ� ಸಹ, �ೇ�ಾದ�ಂತ �ಾಗೂ ಪ�ಪಂಚ�ಾದ�ಂತ �ೆಚು�-�ೆಚು� 
�ಾ�ೆಗಳ�� ಬಳಸ�ಾಗು��ರುವ Be Internet Awesome ��ೕ�ಾ�ಂನ ಮುಖ� ಘಟಕ�ಾ��ೆ. �ಮ� 
ಮಕ�ಳ� Be Internet Awesome ��ೕ�ಾ�ಂ ಅನು� �ಾ�ೆಯ�� ಕ�ಯು��ದ��ೆ, ಅವರು 
ತರಗ�ಯ�� ಕ�ಯು��ರುವ�ದನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� ಬಲಪ�ಸಲು ಈ �ಾಗ�ಸೂ�ಯು �ಮ�ೆ 
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, Be Internet Awesome ನ ಇಂಟರ ್�ಾ��ವ್ ಆನ್ �ೈನ್ �ೇಮ್ ಆ�ರುವ 
ಇಂಟರ್ �ಾ�ಂಡ್ ಅನು� ಮ�ೆಯಲೂ� ಆಡಬಹು�ಾ��ೆ. �ಜ �ೇಳ�ೇ�ಾದ�ೆ, ಅದನು� �ೇ�ೆ ಆಡ�ೇಕು 
ಎಂದು �ಮ�ೆ �ೋ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ���ಂ��ೆ ಆಡಲು ಸಹ ಮಕ�ಳ� ಖು�ಪಡಬಹುದು!

ಆನ್ �ೈನ್ ಸುರಕ್ಷ�ೆ �ಾಗೂ �ಾಗ�ಕ�ೆಯ ಕು�ತು �ಮ� ಮ�ೆಯವರು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ಒಂದು 
ಸ�ತಂತ� ಸಂಪನೂ�ಲವನು� ಒದ�ಸಲು �ಾವ� ಈ �ಾಗ�ಸೂ�ಯನು� ರ���ೆ�ೕ�ೆ. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ ಅನು� 
ಸುರ�ತ�ಾ�, ಯಶ���ಾ� ಬಳಸುವ�ದ�ೆ� ದೃಢ�ಾದ ಅ��ಾಯವನು� ���ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ 
�ೌಟುಂ�ಕ ಚ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಚಟುವ��ೆಗ��ಾ� ಬಳ��ೊಳ�ಲು, ಐದೂ �ಾಠಗ��ಾ� ಇಂಟರ್ �ಾ�ಂಡ್ 
�ೇಮ್ ಗಳ� �ಾತ�ವಲ��ೆ, ಪದ�ೋಶ ಮತು� ಚ�ೆ�ಯ ಅಂಶಗಳನು� ಸಹ �ೕವ� �ಾಣು��.

ಕುಟುಂಬಗ��ಾ� ರ�ಸ�ಾ�ರುವ Be Internet awesome ಅನು� �ೊ�ೆಗೂ� ಅ�ೆ�ೕ��, ಆನಂ��!

��ೇಯಪ�ವ�ಕ�ಾ�,

�ಾಣತನ, ಹಂ��ೊಳ���ಾಗ ಎಚ�ರ�ರ�

��ಯ �ೕಷಕ�ೇ,

ಎಚ���ೆ, ನಕ� �ಷಯಗ��ೆ ಮರು�ಾ� �ೕಸ�ೋಗ�ೇ�

ಸದೃಢ�ೆ, �ಮ� ರಹಸ�ಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ����ೊ��

ಕರು�ೆ, ದ��ೕ ಧಮ�ದ ಮೂಲ

�ೈಯ�, ಸಂ�ೇಹ ಬಂ�ಾಗ �ಾತ�ಾ� ಬ�ೆಹ���ೊ��

Be Internet Awesome ತಂಡ �ಾಗೂ

ಇಂಟರ್ �ಾಟ್ ಗಳ�





ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಾ��ಯು ಬಲು�ೇಗ�ೆ ಹರಡುತ��ೆ. 

�ೆಲ��� �ಾವ� ಸ��ಾ� ಮುಂ�ಾ�ೋಚ�ೆ 

�ಾಡ�ೆ, �ಾಶ�ತ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ 

ಜ�ಲ ಪ����ಯ�� �ಲು��ೊಳ�ಬಹುದು.

ಪ��ಾರ�ೇನು? ನಮ�ೆ ಪ�ಚಯ�ರುವ ಮತು� �ೆಚು� 

ಪ�ಚಯ�ಲ��ರುವವ�ೊಂ��ೆ �ೇ�ೆ ಮತು� ಏನನು� 

ಹಂ��ೊಳ��ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಕ�ಯುವ�ದು



�ಾವ �ೕ�ಯ �ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೊಂಡ�ೆ ಪರ�ಾ�ಲ� ಮತು� �ಾವ�ದನು� �ಾಸ��ಾ� - 

ಅಥ�ಾ �ಮ� ಕುಟುಂಬ�ೆ� �ೕ�ತ�ಾ��ಸ�ೇಕು ಎನು�ವ�ದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು.

ಏನನು� ಹಂ��ೊಳ��ೇಕು ಮತು� �ಾ�ೊಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ��ೇಕು ಎಂಬ ಬ�ೆ� �ಮ� ಮಕ�ಳ� 

ಆ�ೋ�ಸು�ಾಗ, ಅವ�ೇನು �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕು�ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ� 

�ಾತ�ಾಡುವ�ದು.

�ೌಪ��ೆಯನು� ��ಧ ದೃ���ೋನಗ�ಂದ �ೇ�ೆ �ೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು� ಕ�ಯುವ�ದು.

�ಾವ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� - ��ೇಷ�ಾ� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮದ�� ನಮ� ಬ�ೆ� �ಾಗೂ ನಮ� 

ಕುಟುಂಬಗಳ ಬ�ೆ� ಏ�ೇನು ಹಂ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಏನನು� ಹಂ��ೊಳ��ವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ನಮ� 

ಆನ್ �ೈನ್ �ೌಪ��ೆಯು ಬಹುಮ���ೆ ಅವಲಂ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ದನು� ಹಂ��ೊಂಡ�ೆ 

�ೊಂದ�ೆ�ಲ� ಮತು� �ಾವ�ದನು� ಹಂ��ೊಳ��ಾರದು ಎಂಬ �ಳ�ವ��ೆಯು, ಮಕ�ಳ� 

�ೊಂ�ರ�ೇ�ಾದ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ �ೌಶಲ��ಾ��ೆ. ಈ �ೌಶಲ�ವನು� �ಾವ� ಅ�ಾ�ಸದ ಮೂಲಕ 

�ೖಗೂ���ೊಳ�ಬಹುದು ಮತು� ಇದನು� ಆರಂ�ಸಲು ಅತು�ತ�ಮ ಸ�ಳವ� ನಮ� ಮ�ೆ�ೕ ಆ��ೆ.

ಈ �ೌಶಲ�ವನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ��ವ�ದರ ಒಂದು �ಾಗ�ೆಂದ�ೆ, ಎ�ಾ� ಕುಟುಂಬಗ��ೆ ಅನ��ಸುವ 

ಎರಡು �ೕ�ಯ ಹಂ��ೊಳ����ೆಗಳ ಬ�ೆ� ಆ�ೋ�ಸುವ�ದು: ಆಂತ�ಕ (ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ 

�ಾತ� ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು) ಮತು� �ಾಹ� (ಕುಟುಂಬದ �ೊರ�ನ ಜನ�ೊಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು).

ಹಲ�ಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ�� ಜನರು, �ಾಧನಗಳನು� ತಮ� ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ - 

�ಾ��ಯನು� ಹುಡುಕುವ�ದ�ಾ��, ಪರಸ�ಳದ��ರುವ ಅಜ�-ಅ��ಯ�ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ಾ��, 

ಖ�ೕ� �ಾಡುವ�ದ�ಾ��, ಆಟ ಆಡುವ�ದ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ತಂ�ೆ-�ಾ� �ೆಲಸದ�� �ರತ�ಾ�ರು�ಾಗ 

�ೕ�� �ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಬಳ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ೕವ� �ಾಧನವನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾಗ 

ಏ�ೇನನು� ಹಂ��ೊಳ����ೕ� ಎಂಬುದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ��ಾ��ೆ.

ಇದು �ಮ� �ಾಧನ�ಾದ�ೆ, ಇದರ��ರುವ �ೆ��ಂಗ್ ಗಳ�, �ಾಂ�ಾ�ಕ್� ಗಳ�, �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳ� ಮತು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ��ಯನು� ಸಹ ಬಳಸಲು �ಮ� ಮಗು��ೆ �ೕವ� ಅವ�ಾಶ �ೕಡು����ೕ� ಮತು� 

ಅವರು �ೋಡುವ�ದು, ಬಳಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು ಸೂಕ�ವಲ��ೇ ಇರಬಹು�ಾದ 

�ೆಲ�ಂದು �ಾ��ಗಳ� ಇದರ�� �ೇ�ರಬಹುದು. ತಂ�ೆ-�ಾ�ಯ �ಾಧನಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು 

ಮಕ�ಳ�, ತಂ�ೆ-�ಾ��ೆ ಅ�ೊ�ಂದು ��ಾ�ಸ�ರದ ಆ�ಪ್ ಗಳನು� �ೌನ್ �ೋಡ್ �ಾಡಬಹುದು 

ಮತು� �ಷಯಗ��ೆ �ೈನಪ್ �ಾಡಬಹುದು. �ಾತ�ವಲ��ೆ, �ೕವ� ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ 

�ಾಸ್ ವಡ್� ಹಂ��ೊಳ��ವ ಅ�ಾ�ಸ ಇ���ೊಳ�ಲು ಬಯಸು��ೕ�ಾ ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ�ಯೂ 

ಆ�ೋ�ಸುವ�ದು ಒ� �ೆಯದು (ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಇತರ ಜನ�ೊಂ��ೆ �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� 

ಹಂ��ೊಳ��ರುವ�ದು ಒ� �ೆಯ �ಷಯ�ಾ��ೆ). ಕಟ�ಕ�ೆ�ೆ, ಈ �ಾಗ�ಸೂ�ಯ ಸ�ಾಯ�ಂದ 

�ೕವ� �ಾ��ಯುತ ��ಾ�ರಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗ�ೇ�ೆಂದು �ಾವ� ಆ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು:



ನಮ� ಆನ್ �ೈನ್ �ೕವನವ� ನಮ� �ಜ �ೕವನದ ಪ���ಂಬ�ಾ�ರುತ��ೆ: ಕುಟುಂಬದ �ೊರ�ನ 

ಜನರು ��ದು�ೊಳ��ವ ಅಗತ��ಲ�ದ �ೆಲ�ಂದು �ಾಸ� ಮತು� �ೌಟುಂ�ಕ �ಾ�� ಇರುತ��ೆ. 

ಇದು �ೇವಲ �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳ� ಮತು� ��ಾಸಗ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಷಯವಲ�, ಇದರ�� 

�ಾ��ಯೂ �ೇ��ೆ - ಅಂದ�ೆ, �ೕವ� ರ�ೆಯ�� �ಾ�ಾಗ ಮತು� ಎ���ೆ �ರು�ಾಡಲು 

�ೋಗು��ೕ� ಅಥ�ಾ ಕುಟುಂಬದ�� ಮುಂ�ನ ಮಗು �ಾ��ೆ ಹುಟ���ೆ ಎಂಬಂತಹ �ಾ��.

�ಮ� ಮನ���ೆ ಇನ�ಷು� �ಷಯಗಳ� �ೊ�ೆಯಬಹುದು, ಆದ�ೆ �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದ�ಾ��, ಈ �ಾಠದ 

ಪದ�ೋಶವನು� �ೋ� ಮತು� ನಂತರ ನಮ� �ಾಲು� �ೌಪ��ೆ ಸ���ೇಶಗಳನು� ಪ��ೕ��. �ಮ� 

ಕುಟುಂಬ�ೊಂ��ೆ ಅ�ಾ�ಸ �ಾ�; ಏನನು� ಹಂ��ೊಂಡ�ೆ �ೊಂದ�ೆ�ಲ� (ಮತು� ಏನನು� 

ಹಂ��ೊಳ��ಾರದು) ಎಂಬ ಕು�ತು ಎಲ�ರೂ ತಮ�-ತಮ� ಆ�ೋಚ�ೆಗಳನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸಬಹುದು.

ಈ ಪದ�ೆ� ��ಾಲ�ಾದ ಅಥ���ೆ ಮತು� 
ಇದು �ಾ�ಾನ��ಾ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಮ� 
ಬ�ೆ� �ೕವ� �ಾವ �ಾ��ಯನು� 
ಹಂ��ೊಳ����ೕ� ಮತು� ಅದನು� �ಾರು 
�ೋಡಬಹುದು ಮತು� ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು 
ಎಂಬುದನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಾಮಥ��ವನು� 
ಸೂ�ಸುತ��ೆ.

ಆನ್ �ೈನ್ �ೌಪ��ೆ

�ಮ� ��ಟಲ್ �ಟ್ ��ಂಟ್ ಎಂದ�ೆ ಆನ್
 �ೈನ್ ನ�� �ಮ� ಕು��ಾ� �ಾ���ೊಳ��ವ 
ಎ�ಾ� �ಾ��. ಇದರ�� �ೕ�ೋಗಳ�, 
ಆ��ೕ, �ೕ��ಗಳ�, ಮತು� ಪಠ�ಗ�ಂದ 
ಆರಂ�� �ಮ� �ೆ�ೕ�ತರ ���ೈಲ್ ಗಳ�� 
�ೕವ� �ೕಸ್� �ಾಡುವ “�ೈಕ್ ಗಳ�” �ಾಗೂ 
�ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� �ೇ�ರಬಹುದು. �ೕವ� 
ನ�ೆಯು�ಾಗ �ಮ� �ೆ�ೆ�ಗಳ� �ೆಲದ �ೕ�ೆ 
�ೇ�ೆ �ಾಪ� ಮೂ�ಸುತ��ೆ�ೕ, �ಾ�ೆ�ೕ 
�ೕವ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ೕಸ್� �ಾಡುವ 
�ಷಯವ� ಸಹ ಒಂದು �ಾಡನು� ಸೃ��ಸುತ��ೆ.

��ಟಲ್ �ಟ್ ��ಂಟ್ 
(ಅಥ�ಾ ��ಟಲ್ ಉಪ���)

ಇತರ ಜನ��ೆ �ಮ� ಬ�ೆ� ಇರುವ 
ಕಲ��ೆಗಳ�, ಅ��ಾ�ಯಗಳ�, ಅ���ೆಗಳ� 
ಅಥ�ಾ ನಂ��ೆಗಳ�; ಇವ�ಗಳ ಬ�ೆ� �ೕವ� 
ಸಂಪ�ಣ��ಾ�, ಖ�ತ�ಾ� 
��ದು�ೊಳ��ಾ�� ಆದ�ೆ ಇವ� 
ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ�ರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ 
ಉತ�ಮ�ಾ�ರ�ೇ�ೆಂದು �ೕವ� 
ಬಯಸು��.

�ೌರವ

���ಷ� ವ���ಯನು� ಗುರು�ಸುವ �ಾ��. 
ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಮ� �ೆಸರು, ರ�ೆ� ��ಾಸ, 
�ೕನ್ ಸಂ�ೆ�, ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�, 
ಇ�ೕಲ್ ��ಾಸ ಇ�ಾ��ಗಳನು� 
�ೈಯ��ಕ (ಅಥ�ಾ ಸೂಕ್ಷ�) �ಾ�� 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ 
�ಾ��ಯನು� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� 
ಹಂ��ೊಳ��ವ �ದಲು �ಜಕೂ� 
ಎಚ���ೆ�ಂದ ಆ�ೋ��.

�ೈಯ��ಕ �ಾ��

ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಅ��ಾ� 
ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು - �ಾ�ಾನ��ಾ� 
ಇದರ ಅಥ�, �ೕ�ಾ �ೆಚು� �ೈಯ��ಕ 
�ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ 
ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ���ಷ� ಸಂದಭ�ದ�� 
ಅಥ�ಾ �ಾತುಕ�ೆಯ�� �ಮ� ಕು�ತು 
�ೕ�ಾ �ೆಚು� �ಷಯಗಳನು� 
ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು ಎಂ�ಾ�ರುತ��ೆ.

ಅ��ಾ� ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು

�ಾವ��ೇ ��ಟಲ್ ಉತ�ನ�, ಆ�ಪ್, 
�ೆಬ್ �ೈಟ್ ಇ�ಾ��ಗಳ�� �ಮ� 
�ೌಪ��ೆಯ �ೆ��ಂಗ್ ಗಳ� �ೇ�ದ �ಾ�ೆ, 
�ೕವ� ಏನನು� ಹಂ��ೊಳ����ೕ� ಮತು� 
�ಮ� �ಾ�ೆಯನು� �ೇ�ೆ 
��ಾ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎನು�ವ�ದನು� �ೕವ� 
�ಾ��ಾ��ಸಬಹು�ಾದ ಅಥ�ಾ 
�ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡಬಹು�ಾದ ಸ�ಳ 
ಇ�ಾ��ೆ.

�ೆ��ಂಗ್ ಗಳ�



ಅಜ�-ಅ��ಯ ಮ�ೆ�ೆ �ೇ� �ೕಡುವ�ದ�ಾ�� �ೕವ� �ಾ��ೊಂ�ರುವ �ೕಜ�ೆಯ ಕು�ತು ಮಕ�ಳ� 

�ಜಕೂ� ಉ�ಾ�ಹ�ಂ��ಾ��ೆ; �ೕವ� ಸಹ ಅ�ೆ�ೕ ಉ�ಾ�ಹದ����ೕ�. ಅವರ�� ಒಬ�ರು �ಮ� 

�ಾ�ಟ್� �ೕನ್ ಬಳ��ೊಂಡು �ಮ� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ ���ೈಲ್ ನ�� ಪ��ಾಸದ ಕು�ತು 

�ೕಸ್� �ಾಡು�ಾ��ೆ - �ೕವ� �ಾ�ಾಗ �ೋಗು��ೕ� ಮತು� ಎ���ೆ �ೋಗು��ೕ� ಎಂಬ 

�ವರಗಳ�, �ೕ�ೋಗಳನು� �ೕಸ್� �ಾಡು�ಾ��ೆ ಮತು� �ೕಸ್� ನ�� ಅಜ�-ಅ��ಯನು� �ೇ��, 

ಎಲ�ರನೂ� “�ಾ�ಗ್” �ಾಡು�ಾ��ೆ. �ೕವ�...

�ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮದ�� ರ�ೆಯ ��ಾಂಕಗಳ� �ಾಗೂ ಸ�ಳಗಳ ಕು�ತು �ೕಸ್� 
�ಾಡುವ�ದು ��ೇಚ�ೆಯ �ೆಲಸವಲ�, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಆ ಸಮಯದ�� ಮ�ೆಯ�� �ಾರೂ ಇಲ� 
ಎಂದು “ಇ�ೕ ಪ�ಪಂಚ�ೆ� �ೇ�ದ �ಾ�ೆ” ಆಗುತ��ೆ ಎಂಬ �ಾರಣ�ೆ� �ೕಸ್� ಅ�ಸಲು 
ಅವ��ೆ �ೇಳ���ೕ�ಾ?

ಆ �ೕ�ೋಗಳನು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮದ�� �ೕಸ್� �ಾಡಲು ಮತು� ಅಜ�-ಅ��ಯನು� 
�ಾ�ಗ್ �ಾಡಲು ಮಕ�ಳ� ಅವರ ಬ� ಅನುಮ� ಪ�ೆ��ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು �ೇಳ���ೕ�ಾ? 
ಅವರು �ಾರ�ಾದರೂ �ೕ�ೊ �ೆ�ೆ�ಾಗ ಮತು� ಆ ವ���ಯ ಕು�ತು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� 
�ಾತ�ಾಡು�ಾಗ, ಅವರ ಕು�ತು ಏನ�ಾ�ದರೂ �ೕಸ್� �ಾಡುವ �ದಲು �ಾ�ಾಗಲೂ 
ಆ ವ���ಯ ಅನುಮ� �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು �ೆನ�ಸು��ೕ�ಾ? ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಏನ�ಾ�ದರೂ 
ಹಂ��ೊಂಡ�ೆ ಪರ�ಾ�ಲ��ೇ ಎಂಬ ಕು�ತು ಖ�ತ�ಾ� ���ರ��ಾ�ಗ, ಅವರು 
�ಾ�ಾಗಲೂ �ಮ� ಬ� ಬಂದು �ೇಳಬಹು�ೆಂದು �ೇಳ���ೕ�ಾ?

ತಂ�ೆ-�ಾ��ಾ� �ಾಗ�ಸೂ�: ಈ ಎ�ಾ� ಸಂಗ�ಗಳ�, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ� �ಾತ�ಾಡಲು 
ಒ� �ೆಯ �ಷಯಗ�ಾ��ೆ. ಮ�ೆಯ�� �ಾರೂ ಇಲ� ಎಂಬುದನು� ಇ�ೕ ಪ�ಪಂಚ�ೆ� ��ಸುವ�ದು 
ಒ� �ೆಯ ಸಂಗ�ಯಲ� ಎಂದು �ೕವ� ಬಹುಶಃ �ಮ� ಮಕ���ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ �ೇ�ರು��ೕ�, ಆದ�ೆ 
ತಮ� ಬ�ೆ� �ಾವ �ಷಯವನು� �ಾವ�ಜ�ಕ�ೊ�ಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬ�ೆ� ಎಲ��ಗೂ ತಮ��ೇ 
ಆದ ಆ�ಾಮ-ವಲಯಗ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಮಕ�ಳ� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಸಹ ಮುಖ��ಾ��ೆ.



�ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮದ�� ಹಂ��ೊಳ�ಬಹು�ಾದ, ��ಧ �ೕ�ಯ �ಾ��ಯ ಕು�ತು 

ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ� �ಾತ�ಾ� ಮತು�: �ಮ� �ಕಟ ಕುಟುಂಬದವ�ೊಂ��ೆ, ಇತರ 

ಸಂಬಂ�ಕ�ೊಂ��ೆ, �ೆ�ೕ�ತ�ೊಂ��ೆ, ಎಲ��ೊಂ��ೆ ಏನನು� ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು ಎಂಬ 

ಬ�ೆ� ಚ���.

ತಂ�ೆ-�ಾ��ಾ� �ಾಗ�ಸೂ�: ಸೂಕ� ಸ���ೇಶಗಳ� ಉದ����ಾಗ ಈ ಚ�ೆ�ಗಳನು� ನ�ೆ�ದ�ೆ 

ಪ��ೕಜನ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ; �ೕವ� ಎಲ�ವನೂ� ಒ���ೆ ಮು�ಸಲು ಅವಸರ �ಾಡ�ೇ�ೆಂ�ೇ�ಲ�. 

ಈ �ಾತುಕ�ೆಗಳ� ತ�ೆ�ಟು� ��ಸುವಂ�ರ�ಾರದು. �ೆ��ನ ಕುಟುಂಬಗಳ� �ೌಪ��ೆಯನು� 

�ೌರ�ಸುವ ಕು�ತು ತಮ� ಮಕ���ೆ ಕ�ಸುವ �ಷಯಗ��ಂತ ಈ �ಾಠಗಳ� �ೆ�ೆ�ೕನೂ 

�ನ��ಾ�ಲ� - ಆ �ಾಠಗಳ� ತಂತ��ಾನ ಬಳ�ೆಗೂ �ೇ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� 

�ೋ���ೊಡುವ�ದು ಈ �ಾಗ�ಸೂ�ಯ ಉ�ೆ�ೕಶಗಳ�� ಒಂ�ಾ��ೆ.

�ೕವ� �ಾ��ಯ ಊಟ �ದ�ಪ�ಸು����ೕ� ಮತು� 5�ೇ ತರಗ�ಯ��ರುವ �ಮ� ಮಗಳ�, ತನ� 

�ೆ�ೕ��ೆಯರು ಆ� �ೋಡ�ೇ�ೇ�ೆಂದು ಒ�ಾ��ಸು��ರುವ “ಈ ಆಟವನು� ಆಡಲು 

�ಾ�ೊ�ೆಯು���ೆ�ೕ�ೆ” ಎಂದು �ೇಳ��ಾ�� .ೆ �ಮ� �ಾ��ೆ�ಟ್ ನ�� ಆ ಆ�ಪ್ ಅನು� �ೌನ್ �ೋಡ್ 

�ಾ�, �ಾ��ಯ ಊಟದ ತನಕ ಆಡಲು ಅನುಮ� �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು ಆ�ೆ �ೇಳ��ಾ�� .ೆ 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೆಲವ� ಸಂಗ�ಗಳ�:

ಆ�ೆ �ಮ� �ಾ��ೆ�ಟ್ ಅನು� ಬಳಸು�ಾಗ, �ಮ� ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� 

ಬದ�ಾ�ಸ�ಾರದು, �ಾಂ�ಾ�ಕ್� ಗ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಆ�ಪ್ ಗಳನು� �ೌನ್ �ೋಡ್ 

�ಾಡ�ಾರದು ಎಂಬುದೂ �ೇ�ದ �ಾ�ೆ ಮೂಲ �ಯಮಗಳನು� ಮನದಟು� �ಾ����ೕ�. 

�ಮ� �ಾ��ೆ�ಟ್ ನ�� ಆ�ೆ ಏನು �ಾಡಬಯಸು�ಾ��  ೆಎಂಬ ಬ�ೆ� ಆ�ೆ �ಮ�ೆ ಎಂದೂ ಸುಳ�� 

�ೇ�ಲ�, ಆದ��ಂದ ಆ�ೆ �ೇಮ್ ಅನು� �ೌನ್ �ೋಡ್ �ಾ� ಆಡಬಹು�ೆಂದು �ೕವ� �ೇಳ���ೕ�.

ಆ�ೆಯ �ೆ�ೕ�ತರು ಆಡುವ ಎ�ಾ� �ೇಮ್ ಗಳ� ಆ�ೆ�ೆ ಸೂಕ��ಾ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದು �ಮ�ೆ 

ಖ�ತ�ಾ� �ೊ��ಲ�, ಆದ��ಂದ ಆ�ೆ �ೇಮ್ ಅನು� �ೌನ್ �ೋಡ್ �ಾಡಬಹುದು, ಆದ�ೆ �ೕವ� 

ಅದನು� ಪ��ೕ��, ಆಡಲು ಅದು ಸೂಕ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� �ಾ��ಯ 

ಊಟ ಆಗುವವ�ೆ�ೆ �ಾಯ�ೇಕು ಎಂದು �ೇಳ���ೕ�.

ಆ�ೆ �ೇಮ್ ಅನು� �ೌನ್ �ೋಡ್ �ಾ�ದ�ೆ ಪರ�ಾ�ಲ� ಎಂದು �ಮ�ೆ ಅ�ಸುತ��ೆ, ಆದ�ೆ 

�ಮ� ಕುಟುಂಬವ� �ಾ�ಟ್� ಹಂ��ೊಳ����ೆ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� �ಾ��ೊ�ಸಲು �ಧ����ೆ, 

ಆದ��ಂದ �ೕವ� ಪರಸ�ರರ �ೊ�ೆ ಕೂ�ಾ �ಾಸ್ ವಡ್� ಹಂ��ೊಳ����ಲ�. ಆದ��ಂದ, �ೕವ� 

�ಾ��ೆ�ಟ್ ಅನು� ಅನ್ �ಾಕ್ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡುಬರಲು ಆ�ೆ�ೆ �ೇಳ���ೕ�.

ಆ�ೆ�ೆ �ಮ� �ಾಸ್ ವಡ್� �ೊ���ೆ, ಆದ�ೆ �ೕವ� �ೇಮ್ ನ ಕು�ತು ಓದಲು ಬಯಸು��ೕ�, 

ಆದ��ಂದ �ಾ��ಯ ಊಟ ಆಗುವವ�ೆ�ೆ �ಾಯ�ೇ�ೆಂದು �ೕವ� �ೇಳ���ೕ�. ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ಆ�ೆ 

�ೇ�ೇ�ಾದರೂ ಚಟುವ��ೆಯ�� �ರತ�ಾಗು�ಾ��  ೆಎಂದು �ೕವ� �ಾ�ಸು��ೕ�.

ತಂ�ೆ-�ಾ��ಾ� �ಾಗ�ಸೂ�: ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ಅತು�ತ�ಮ ಎನು�ವ�ದು, ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಮ� 

ಕುಟುಂಬವನು� ಆಧ���ೆ ಮತು� ಆನ್ �ೈನ್ ಅನುಭವಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ��ಸಲು ಮತು� 

�ಾಧನಗಳನು� ಸುಭದ��ಾ��ಸಲು �ೕವ� �ಾ���ರುವ “ಮ�ೆಯ �ಯಮಗಳನು�” ಅವಲಂ��ರುತ��ೆ. 

�ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳ�, �ಾಧನ ಹಂ��ೊಳ����ೆ, ಆ�ಪ್ �ೌನ್ �ೋಡ್ �ಾ��ೊಳ����ೆ ಮತು� �ೇಮ್ 

ಆಡುವ ಕು�ತು �ೕವ� ಇನೂ� �ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳನು� �ಾ���ಲ� ಎಂ�ಾದ�ೆ, �ಮ��ೇ ಆದ 

“ಮ�ೆಯ �ಯಮಗಳನು�” �ೊಂ�ಸಲು ಇವ�ಗಳ�� ಒಂದನು� ಪ�ಯ��� �ೋಡಬಹುದು.



�ಮ� ಮಗಳ� �ಮ����ೆ ಬಂದು, ತನ� �ಾ�ೆಯ ಒಬ� ಹುಡು� ತನ� �ೆಸ್� �ೆ�ಂಡ್ ನ ಕು�ತು 

�ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮದ�� ಏನ�ೊ�ೕ �ೕಸ್� �ಾ��ಾ�� ;ೆ ಅದು �ಜ�ಾದ ��ಾರ, ಆದ�ೆ ಅ�ೊಂದು 

ರಹಸ��ಾ�ತು� ಮತು� ಆ �ೕಸ್� �ಂದ �ಮ� ಮಗ��ೆ �ಜಕೂ� ಮುಜುಗರ�ಾ��ೆ ಮತು� ತನ� �ೆ�ಂಡ್ 

ಕು�ತು ಆ�ೆ�ೆ �ಜಕೂ� ಮರುಕ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ��ಾ�� .ೆ �ೕವ�:

ಮುಂ�ನ �ಾ� ಸಂಪ�ಣ� ಕುಟುಂಬವ� �ೊ�ೆ�ಾ��ಾ�ಗ ಈ ಸ���ೇಶದ ಕು�ತು 

�ಾತ�ಾಡು��ೕ�ಾ ಮತು� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಾಗೂ ಆಫ್ �ೈನ್ ನ�� “�ೌಪ��ೆ” ಎಂದ�ೇನು 

ಎಂಬ ಬ�ೆ� ಕುಟುಂಬದ ಪ�� ಸದಸ���ೆ ಏನ��ಸುತ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ���ೕ�ಾ? �ಮ� 

�ೌಪ��ೆಯ �ಾ�ೆ�ೕ ಇತರ ಜನರ �ೌಪ��ೆಯನು� �ೌರ�ಸುವ�ದು ಏ�ೆ ಮುಖ��ಾ��ೆ?

ಮ�ೊ�ಂದು ಹುಡು�ಯು ಆ �ೕಸ್� ಅನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕ�ೇ�ೆಂದು �ಮ� ಮಗಳ� �ೇಳ�ೇಕು 

ಮತು� �ಾನು �ಾ�ೆ �ೇಳಲು �ಾರಣ�ೇನು ಎಂಬುದನೂ� �ೇಳ�ೇಕು (�ಮ� ಮಗಳ� ಅದ�ೆ� 

ತ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದೂ ಸಹ �ೇ��ೊ��) ಎಂದು ಆ�ೆಯ �ೆ�ೕ��ೆ ಬಯಸು�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು 

�ೋಡಲು �ೇಳ���ೕ�ಾ?

�ೕ�ನ ಎರಡನೂ� ಪ�ಯ��ಸು��ೕ�ಾ?

ತಂ�ೆ-�ಾ��ಾ� �ಾಗ�ಸೂ�: �ೕವನದ ಕು�ತು �ಾವ� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮದ�� ಹಲ�ಾರು 

ಮುಖ� �ಾಠಗಳನು� ಕ�ತು�ೊಳ�ಬಹುದು. �ಜ �ೕವನದ�� ಇರುವ �ಾ�ೆ�ೕ, ನ�ಾ�ಾತ�ಕ 

ಸ���ೇಶಗಳ ಕು�ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ� ಚ��ಸುವ�ದ�ಂದ ಮತು� ಮುಂ�ೆ �ೈ�ೊಳ��ೇ�ಾದ 

ಕ�ಮಗಳ ಕು�ತು �ೊ�ೆ�ಾ� ಚ��ಸುವ�ದ�ಂದ, ಈ ಸ���ೇಶಗಳನು�, ಮಕ�ಳ� ಅಥ�ಪ�ಣ� 

�ಾಠಗಳನು� ಕ�ತು�ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಸದವ�ಾಶಗಳ�ಾ�� ಪ�ವ��ಸಬಹುದು. �ೖಂಡ್ �ಲ್ 

�ೌಂ�ೇನ್

�ೖಂಡ್ �ಲ್ �ೌಂ�ೇನ್

ಸ�. �ೕವ� �ಾ��ಯ �ೆಂಬಲವನು� �ೊಂ���ೕ� ಮತು� ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದರ ಕು�ತು 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ��ದು�ೊಂ���ೕ�. ಆದ�ೆ �ೕವ� �ೇರ�ಾ� ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ ಅನು� �ೈವಶ 

�ಾ��ೊಳ�ಲು �ೋಗುವ �ದಲು, ಆ ಉತ�ಮ �ಾನವನು� ಒಂ�ಷು� ಪ�ೕ��ೋಣ, 

ಆಗ�ೇ? ಇಂಟರ್ �ಾ�ಂಡ್ ಎಂಬ ಪವ�ತಮಯ ಪ��ೇಶವ�, ಎಲ�ರೂ �ೆ�ೆಯುವ ಮತು� 

�ೇ��ಾಗುವ ಒಂದು ಪಟ�ಣದ �ೇಂದ�-ಸ�ಳ�ಾ��ೆ ಮತು� �ಮ� �ೊಸ �ೌಶಲ�ಗಳನು� 

ಪ�ದ��ಸಲು ಸೂಕ� ಸ�ಳ�ಾ��ೆ.

ಆದ�ೆ �ೕವ� ಏನನು� ಹಂ��ೊಳ����ೕ� ಮತು� �ಾ�ೊಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ����ೕ� ಎಂಬ ಬ�ೆ� 

ತುಂ�ಾ ಎಚ���ೆ ವ�ಸ�ೇಕು. �ಾ��ಯು �ೆಳ�ನ�ೆ�ೕ �ೇಗ�ಾ� ಚ�ಸುತ��ೆ...ಮತು� 

�ಮ�ೆ ಪ�ಚಯ�ರುವ ಇಂಟರ್ �ಾಟ್ ಗಳ�� ಅ��ಾ� ಹಂ��ೊಳ��ವ ಒಬ� ವ��� ಇ�ಾ��ೆ.

�ಮ� �ೆಸ್� �ಾಪ್ ಅಥ�ಾ ��ೈಲ್ �ಾಧನದ�� �ೆಬ್ �ೌ�ಸರ್ �ೆ�ೆ�� ಮತು� 
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ಮಕ�ಳ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ೋಡುವ �ಷಯವ� 

�ಾ�ಾಗಲೂ ಸತ�, �ಾ��ಾ�ಕ ಅಥ�ಾ 

��ಾ��ಾಹ�ವಲ��ೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನು� 

ಮಕ�ಳ� ಅ�ತು�ೊಳ��ವಂ�ೆ �ಾಡುವ�ದು 

ಮುಖ�. �ಾವ�ದು �ೈಜ�ಾ��ೆ ಮತು� 

�ಾವ�ದು ನಕ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� 

ಕಂಡು�ೊಳ��ವ�ದು ಆನ್ �ೈನ್ ಸುರಕ್ಷ�ೆ 

�ಾಗೂ �ಾಗ�ಕ�ೆ�ೆ ಅತ�ಗತ� ಅಂಶ�ಾ��ೆ.



�ಷಯವ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಇ�ೆ ಎಂದ �ಾತ��ೆ� ಅದು ಸತ��ೆಂದು ಅಥ�ವಲ� ಎಂಬುದನು� 

ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು.

ಆನ್ �ೈನ್ ಹುಡು�ಾಟ �ೇ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� �ೆಬ್ ನ�� �ಾ�� ಅಥ�ಾ ಇತರ 

ಕಂ�ೆಂಟ್ ಅನು� ಹುಡುಕು�ಾಗ �ಮ�ಾ�ತ�ಕ�ಾ� �ೕ�ಸುವ�ದು ಏ�ೆ ಮುಖ� 

ಎಂಬುದನು� ಕ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು.

ಹುಡು�ಾಟ ಫ��ಾಂಶಗಳ�, �ೆಬ್ �ೈಟ್ ಗಳ� ಮತು� ಇತರ �ಾ��ಯ �ೌಲ�ದ ಕು�ತು 

ಆ�ೋ�ಸುವ�ದು ಮತು� ತಪ�� �ಾ��, “ಸುಳ�� ಸು��” �ಾಗೂ ದುಬ�ಳ�ೆಯ ಕು�ತು 

ಎಚ���ೆ�ಂದ ಇರುವ�ದು.

ಆನ್ �ೈನ್ ಹುಡು�ಾಟವ� �ೈನಂ�ನ ಬದು�ನ ಮುಖ� �ಾಗ�ಾ��ೆ. ಮತು�, ಮಕ�ಳ� �ಾ�ೆ�ೆ 

�ೋಗಲು ಆರಂ�ಸುವ�ದ��ಂತ ಬಹಳ ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ ಇದು ಸಹಜ�ಾ��ೕ �ೌಟುಂ�ಕ �ೕವನದ 

�ಾಗವ� ಆ��ಡುತ��ೆ. ಹುಡು�ಾಟ ಫ��ಾಂಶಗಳ ಕು�ತು ಮತು� ಹುಡು�ಾಟ ಎಂ�ನ್ ಗಳ� �ೇ�ೆ 

�ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ ಎಂಬ ಕು�ತು �ಮ�ಾ�ತ�ಕ�ಾ� ಆ�ೋ�ಸಲು ಕ�ಯುವ�ದು, ಕುಟುಂಬಗಳ� 

�ೊ�ೆಗೂ� ಕ�ತು�ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಅತ�ಂತ �ಾ�ಥ�ಕ ಮತು� ಉಪಯುಕ� �ೌಶಲ�ಗಳ�� ಒಂ�ಾ��ೆ.

�ೆಬ್ ನ�� ಹುಡು�ಾಟ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರು, �ಾ��ಯನು� ವ�ವ��ತ�ೊ�ಸುವ ಹುಡು�ಾಟ 

ಎಂ�ನ್ ಅನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಾ��ಯನು� ಸುಲಭ�ಾ� ಮತು� �ೇಗ�ಾ� 

ಹುಡುಕಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ನ ಆಧು�ಕ �ಾಧನಗಳ�� ಹುಡು�ಾಟ ನ�ೆಸುವ �ಾಮಥ���ರುತ��ೆ, 

ಆದ�ೆ �ಾವ�ದು ಸತ�, �ಾವ�ದು ಸುಳ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ದು ��ಾ��ಾಹ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� 

�ೇಳ�ವ �ಾಮಥ�� ಅವ�ಗಳ�� ಇರುವ��ಲ� - ಅದನು� �ಾಡಲು ಸದ�ದ ಮ���ೆ ಇರುವ ಅತು�ತ�ಮ 

ತಂತ��ಾನ�ೆಂದ�ೆ ಮನುಷ�ರ ಬು��ಶ�� �ಾತ�. ಆದರೂ, �ಮ� ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ “�ಾಸ��ಾಂಶ 

ಪ��ೕಲ�ೆ” �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಒಂ�ಷು� ತರ�ೇ�ಯ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಪದ�ೋಶ 

��ಾಗದ ನಂತರ ಇರುವ ಚಟುವ��ೆಯನು� �ೋ� - �ಮ� ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ�ರು ಚತುರ ಆನ್ �ೈನ್ 

ಹುಡು�ಾಟ�ಾರ�ಾಗಲು ಇದು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ!

“ಹುಡು�ಾಟ” ಎಂದ�ೇನು?



ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ�, �ಾ��ೆ�ಟ್ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ��ಟರ್ (��ೈಲ್ �ೕನ್ ಕೂ�ಾ ಆಗಬಹುದು - 

ಎಲ�ರೂ ಒ���ೆ ���ೕನ್ �ೋಡಲು ಸ�ಲ� ಕಷ��ಾಗಬಹುದು, ಅ�ೆ�ೕ) ಇ���ೊಂಡು ಒ���ೆ 

ಕು�ತು�ೊ�� ಮತು� �ಮ� ���ನ ಹುಡು�ಾಟ ಎಂ�ನ್ ನ ಮುಖಪ�ಟ�ೆ� �ೋ�.

ಸುರ�ತ ಹುಡು�ಾಟದ �ೕಚರ್ ಆನ್ ಆ��ೆ�ೕ ಎಂದು �ೋ�. (ಇದು �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಮ� 

ಹುಡು�ಾಟ ಎಂ�ನ್ ನ “�ೆ��ಂಗ್ ಗಳ�” ಅಥ�ಾ “ಆದ��ೆಗಳ�” ಎಂಬ�� �ಾಣ�ಗುತ��ೆ.)

�ಮ� ಮಗು��ೆ ಆಸ�� ಇರುವ ಒಂದು �ಷಯವನು� ಆ�� �ಾ� (ವೃ��ಪರ ��ೕ�ಾಪಟು, 

ಅವರ ���ನ ಉ�ೆ�ೕಶ, ನಟ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೕತ ಕ�ಾ�ದ, ಜನ��ಯ ಚಲನ�ತ� ಅಥ�ಾ 

�ೇಖಕ ಇ�ಾ��.) ಮತು� ಅದನು� ಹುಡು�ಾಟ �ಾಕ್� ನ�� �ೈಪ್ �ಾ�.

ಬಳ�ೆ�ಾರರ ಪ��ೆ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ 
�ಾ��ಯನು� �ೇ�ಾ�ೇಸ್ ನ�� ಹುಡುಕುವ 
ಮತು� ಗುರು�ಸುವ ಒಂದು ��ೕ�ಾ�ಂ.

ಹುಡು�ಾಟ ಎಂ�ನ್

ವ���ಯು ಹುಡು�ದ �ಷಯ�ೆ� ಪ������ಾ� 
ಹುಡು�ಾಟ ಎಂ�ನ್ ನ ಪ�ಟದ�� 
ಪ�ಸು�ತಪ�ಸ�ಾದ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ಗಳ� ಮತು� 
ಇತರ �ಾ�� ಮೂಲಗಳ ಪ��.

ಹುಡು�ಾಟ ಫ��ಾಂಶಗಳ�

ಸತ� ಅಥ�ಾ ಸ��ಂದು 
�ಾ�ೕತುಪ�ಸಬಹು�ಾದ ಅಥ�ಾ 
�ೋ�ಸಬಹು�ಾದ �ಷಯ.

ಪ��ೕ�ಸಬಹು�ಾ�ರುವ�ದು

ಸುಳ��; �ಾರ�ಾ�ದರೂ ಮೂಖ�ರ�ಾ��ಸುವ, 
�ೕಸ�ೊ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾ� ತ��ಸುವ 
�ಾ�ೆ ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾ�ರುವ ಒಂದು ��� 
ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೇಶ.

ವಂಚ�ೆ

ಒಬ� ವ��� ಅಥ�ಾ �ೆಲವ� ಜನರು, ಮ�ೊ�ಬ� 
ವ���ಯನು� ಅಥ�ಾ ಸ���ೇಶವನು� 
ಅ�ಾ�ಯ�ಂದ, ಅ�ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ 
�ೆದ��ೆಯ ರೂಪದ�� �ಯಂ��ಸುವ�ದು 
ಅಥ�ಾ ಪ��ಾವ �ೕರುವ�ದು. ದುಬ�ಳ�ೆ 
�ಾಡುವ�ದು ಎಂದ�ೆ �ಜವಲ�ದ �ಾವ��ೋ 
ಸಂಗ�ಯನು� �ೕವ� ನಂಬುವ �ಾ�ೆ �ಾಡಲು 
�ಾ��, �ೇ�ಾ ಅಥ�ಾ �ತ�ಗಳನು� ಎ�ಟ್ 
�ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಸಂದಭ�ವನು� �ರು� 
ಪ�ಸು�ತಪ�ಸುವ�ದು.

ದುಬ�ಳ�ೆ �ಾಡುವ�ದು

ಹುಡು�ಾಟಗಳ�� ಅನು�ತ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ 
ಕಂ�ೆಂಟ್ ಅನು� �ೊರ�ಡಲು ತಂ�ೆ-�ಾ� 
ಬಳಸಬಹು�ಾದ �ೕಚರ್; ಇದನು� �ಾ�ಾಗ 
�ೇ�ಾದರೂ ಸ��ಯ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ 
����ಯ�ೊ�ಸಬಹುದು.

ಸುರ�ತ ಹುಡು�ಾಟ

ಸುಳ��, ನಕ�, �ಾ� ತ��ಸುವ ಅಥ�ಾ 
�ಖರವಲ�ದ �ಾ��.

�ಸ್-ಇನ್ �ಾ�ೕ�ಶನ್ 
(ತಪ�� �ಾ��)

ಜನರ �ಾ� ತ��ಸಲು ಅಥ�ಾ 
�ೕಸ�ೊ�ಸಲು ಉ�ೆ�ೕಶಪ�ವ�ಕ�ಾ�

ಇರುವ ತಪ�� �ಾ�� (�ೕ�ೆ �ೋ�); 
�ಾಜ�ೕಯ ��ೋ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೊಂದು 
ಸರ�ಾರದ ಅಪಪ��ಾರವ� ಇದರ�� �ೇ��ೆ.

�ಸ್-ಇನ್ �ಾ�ೕ�ಶನ್ 
(ತಪ�� �ಾ��)

ಇದನು� “�ಾಟ್” ಎಂದೂ ಸಹ 
ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ - ಇದು ಹುಡು�ಾಟ 
ಎಂ�ನ್ ನ ಒಳ�ೆ ರನ್ ಆಗುವ ��ೕ�ಾ�ಂ 
ಆ��ೆ ಮತು� ಇದು ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ ನ�� 
�ರಂತರ�ಾ� “�ಾ�ಲ್” �ಾಡು��ರುತ��ೆ 
ಮತು� ಹುಡು�ಾಟ �ಾಕ್� ನ�� �ೕವ� 
ನಮೂ��ದ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ 
ಪ�����ಸುವ�ದ�ಾ�� ಅದು �ೇ� �ೕಡುವ 
ಎ�ಾ� �ೈಟ್ ಗಳ� �ಾಗೂ �ೇ�ಾ�ೇಸ್
 ಗಳ��ನ ಕಂ�ೆಂಟ್ ಅನು� “ಇಂ�ೆಕ್�” 
�ಾಡುತ��ೆ.

�ೆಬ್-�ಾ�ಲರ್

�ೆಬ್ �ಾ�ಲರ್ ನ �ಾ�ೆ�ೕ, ವಚು�ವಲ್ 
ಅ��ೆ�ಂಟ್ ಗಳ� ಹುಡು�ಾಟ 
�ೇ�ಾ�ೇಸ್ ಗ�ಂದ, ಬಳ�ೆ�ಾರರ 
�ಾ���ಂದ ಮತು� ಇತರ �ೆಬ್ �ೈಟ್
 ಗ�ಂದ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ 
ಮತು� ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� 
ಉತ��ಸುವ�ದು, ಆ�ೇಶಗಳನು� 
�ಾ�ಸುವ�ದು (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಮ� 
�ೊಸ �ೆ�ೕ�ತರ ಮ�ೆ�ೆ �ೋಗಲು �ಾ� 
�ೋ�ಸುವ�ದು) ಅಥ�ಾ ಸರಳ

�ಾಯ�ಗಳನು� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಾಡು �ೆ�ೕ 
�ಾಡುವ�ದು) �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವ� 
ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

ವಚು�ವಲ್ ಅ��ೆ�ಂಟ್



ಪ�ಥಮ �ಾ�ನ�� �ಾ���ೊಳ��ವ ಫ��ಾಂಶಗ�ಂದ ��ದು ಹಲ�ಾರು ಪ�ಟಗಳ ನಂತರ 

ಕಂಡುಬರುವ ಫ��ಾಂಶಗ�ಂದಲೂ ��ಧ ಫ��ಾಂಶಗಳನು� ��ಕ್ �ಾ�. �ದಲ �ಾ�ನ�� 

�ಾ���ೊಂಡ ಫ��ಾಂಶಗಳ� ಮತು� ಹಲ�ಾರು ಪ�ಟಗಳ ನಂತರ �ಾ���ೊಂಡ ಫ��ಾಂಶಗಳ 

ಕು�ತು ಅವ��ೆ ಏನ�ಸುತ��ೆ ಎಂದು �ೇ�. ಅವ��ೆ ಒಂದರ �ೕ�ೆ ಮ�ೊ�ಂದ��ಂತ �ೆಚು� 

ಭರವ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ? �ೌದು ಎಂ�ಾದ�ೆ ಏ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇಲ� ಎಂ�ಾದ�ೆ ಏ�ೆ?

�ೕವ� ಅಥ�ಾ �ಮ� ಮಕ�ಳ� ��ಕ್ �ಾಡ�ರುವ �ಾವ��ಾದರೂ ಫ��ಾಂಶಗ��ೆ�ೕ? 

ಏ�ೆ? (ಅವ�ಗಳ� “�ಾ��ೕ�ತ�ಾ��ೆ�ೕ” ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕ�ಾತುಗ� ೕೆ? �ೕವ� ಅವ�ಗಳನು� 

ಏ�ೆ ��ಕ್ �ಾಡು��ೕ�/�ಾಡುವ��ಲ�?�ೕವ� ದೂರ�ಡುವ �ಾವ��ಾದರೂ 

ಮೂಲಗ��ೆ�ೕ? ಏ�ೆ?)

ಮೂಲ ಮತು� �ಾ��ಯ ಗುಣಮಟ�, �ೈಟ್ ನ “ಕು�ತು” ಪ�ಟ ಇ�ಾ��ಗಳ ಬ�ೆ� �ಾತ�ಾ�.

�ೕವ� ಪರಸ�ರ �ೇ��ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಪ��ೆ�ಗಳ �ೆಲವ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� ಇ���ೆ: �ೕವ� ಒಬ� 

�ೆ�ೆ��� ಕ�ಾ�ದ ಅಥ�ಾ ��ೕ�ಾಪಟುವನು� ಹುಡು�ದ��ೆ, ಕಂ�ೆಂಟ್ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ��ೆ�ೕ 

(ಮತು� �ಾ�ದ��ೆ ಅವರ �ಾ��ೕಜಕರು ಅಥ�ಾ ಅ��ಾ��ಾ�ರಬಹು�ೇ)? �ಾ��ಯು 

ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಮ�ಾ�ತ�ಕ�ಾ�ದ��ೆ, ಆ �ಮ�ೆ�ಯ ಮೂಲದ ಕು�ತು 

�ೕ�ೇ�ಾದರೂ ಕಂಡು��ಯಲು �ಾಧ��ೇ? (“ನಮ� ಕು�ತು” ಪ�ಟ, �ೈಟ್ ನ �ಾ�ೕಕರ 

��ೆ��ೆ ಅಥ�ಾ ರುಜು�ಾತುಗಳ ಕು�ತು �ಾ��?) ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ�ರ� ಅಥ�ಾ 

ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ�ರ�, �ಾವ� �ಾ�ಾ�ಾಡು��ರುವ �ಷಯದ ಕು�ತು ಈ ಮೂಲಗ��ೆ 

�ಜ�ಾ�ಯೂ ����ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಅವರು �ೇವಲ ಅ��ಾ�ಯವನು� 

ಹಂ��ೊಳ�����ಾ��ೆ�ೕ? ಇದು ಒಂದು ಸು�� �ೈಟ್ ಆ�ದ��ೆ, �ೕವ� ನಂಬಬಹು�ೆಂದು 

ಅ�ಸುವ �ಾ��ೆ�ೕ ಮತು� ಜನ��ಯ�ಾ��ೆ�ೕ? ಇಲ��ದ��ೆ, �ೕವ� ಇದರ ಬ�ೆ� ಒಂದು 

ಹುಡು�ಾಟ ನ�ೆಸಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಸಂತು�ತ �ೕ�ಯ�� �ಾ��ಯನು� ಪ�ಸು�ತಪ�ಸಲು 

ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ ಎಂದು ಜನ��ೆ ಅ�ಸುತ��ೆ�ೕ ಎಂದು �ೋಡಬಹುದು.

ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ�, �ಮ��ೇ ಪ��ೆ�ಗಳ ಬ�ೆ� �ೕವ� ಆ�ೋ�ಸಬಹುದು - ಪ��ೆ� ಒ� �ೆಯದು! 

ಆನ್ �ೈನ್ ಹುಡು�ಾಟಗಳ�� �ಾವ� ಕಂಡು�ೊಳ��ವ �ಷಯದ ಕು�ತು �ಮ�ಾ�ತ�ಕ�ಾ� 

ಆ�ೋ�ಸುವ�ದು ��ಟಲ್ �ಾಕ್ಷರ�ೆಯ ತಳಹ��ಾ��ೆ ಮತು� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� 

ಸುರ�ತ�ಾ�ರುವ�ದ�ೆ� ಮುಖ��ಾದ ಪ�ಥಮ ಹಂತ�ಾ��ೆ.

��ಾ�� �ವರ್

ಇ�ೕಗ �ೕವ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಎಚ���ೆ�ಂ�ರುವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂಬುದನು� ಕ��ರುವ �ಾರಣ , 

�ಮ� �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಪ�ೕ�� �ೋ�. ಈ ನ�ಯು ಇಂಟರ್ �ಾ�ಂಡ್ ನ�� ಹ�ಯುತ��ೆ 

ಮತು� �ಾಸ��ಾಂಶ �ಾಗೂ �ಾಲ��ಕ ಅಂಶಗಳನು� �ೊಂ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ಷಯಗಳ� ಕ���ೆ 

�ಾ��ದಷು� �ೕ�ಾ ಆ�ರುವ��ಲ�. ರಭಸದ ಪ��ಾಹಗಳನು� �ಾಟಲು �ಮ� ಅತು�ತ�ಮ 

��ೇಚ�ೆಯನು� ಬಳ�.

�ಮ� �ೆಸ್� �ಾಪ್ ಅಥ�ಾ ��ೈಲ್ �ಾಧನದ�� �ೆಬ್ �ೌ�ಸರ್ �ೆ�ೆ�� ಮತು� 

g.co/RealityRiver �ೆ �ೇ� �ೕ�



�ಮ� �ಾ��, �ಾ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಧನಗಳ 

ಸುರಕ್ಷ�ೆಯೂ ಸಹ �ಮ� �ೌಪ��ೆಯ�ೆ�ೕ 

ಮುಖ��ಾ��ೆ. ಸದೃಢ �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳ� ಮತು� 

ಅವ�ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ��ರುವ ಬದ��ೆಯು, �ಮ� 

ಕುಟುಂಬದ �ಾಧನಗಳ�, ಗುರುತುಗಳ�, �ೌರವ 

ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� 

ಮುಖ��ಾ��ೆ.



��ಟಲ್ ಸುರಕ್ಷ�ೆಯು ಏ�ೆ ಮುಖ��ಾ��ೆ ಮತು� ಇದನು� �ಾಧ��ಾ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ 

ಎಂಬುದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು.

ಸದೃಢ �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂಬುದನು� ಕ�ಯುವ�ದು.

2017�ೇ ಇಸ�ಯ��, ಜನರು ಬಳ�ದ ಎರಡು �ಾ�ಾನ� �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳ� “123456” ಮತು� 

“password” ಎಂದು �ಮ�ೆ ����ೆ�ೕ? �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳ� ನಮ� �ೈಯ��ಕ ಸುರಕ್ಷ�ೆ, �ಾಧನಗಳ�, 

ಗುರುತುಗಳ�, �ೌರವ ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ಾ�ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ದುಬ�ಲ �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳ�, ನಮ� 

�ಾ��ಯನು� ���ನಲ್ ಗಳ� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ನಮ� ಮಕ���ೆ �ಾವ� 

ಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಅತ�ಂತ ಮೂಲಭೂತ �ಷಯ�ೆಂದ�ೆ, ಸದೃಢ �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� �ೇ�ೆ ರ�ಸುವ�ದು 

ಎಂಬ �ಷಯ.

ನಮ� �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� ಸದೃಢ�ೊ�ಸಲು ಮತು� ಸದೃಢ�ಾ��ೕ ಇ�ಸಲು ಅತು�ತ�ಮ ಸಲ�ೆಗಳ� 
�ೕ��ೆ:

ಅವ� �ೆನ�ಟು��ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವ �ಾ�ೆ ಇರ�, ಆದ�ೆ ಜನ��ನಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ಾಕು�ಾ��ಗಳ �ೆಸರುಗಳಂತಹ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯ ಬಳ�ೆಯನು� ತ���.

ಅಪ�ರ್ �ೇಸ್ ಅಕ್ಷರಗಳ�, �ೋವರ್ �ೇಸ್ ಅಕ್ಷರಗಳ�, ಸಂ�ೇತಗಳ� ಮತು� ಸಂ�ೆ�ಗಳ 

ಸಂ�ೕಜ�ೆಯನು� ಬಳ�.

ಅಕ್ಷರಗಳ ಬದ��ೆ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಸಂ�ೇತಗಳನು� ಈ �ೕ� ಬಳ�: le++ers wit# 
sYmb0ls & n^mb3rs. (ಇದ�ಂದ ಎರಡು �ೕ�ಯ ಉಪ�ೕಗಗ��ೆ: ಇದ�ಂದ 

�ಾಸ್ ವಡ್� ಅನು� �ೆನ�ಟು��ೊಳ�ಲು ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ��ೕ�ಾ�ಂ ಮೂಲಕ 

ಇದನು� �ೇ�ಸಲು ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ)

ಎಂಟು ಅಥ�ಾ �ೆಚು� �ಾ��ೆಕ�ರ್ ಗಳ� - �ೕಘ��ದ�ಷು� ಉತ�ಮ. ಅವ�ಗಳನು� ಅದಲು-ಬದಲು 

�ಾ� - ��ಧ �ೈಟ್ ಗಳ� �ಾಗೂ �ಾಧನಗಳ�� ಒಂ�ೇ �ಾಸ್ ವಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ೇ�, 

ಆದ�ೆ ��ಧ �ಾ�ೆಗ��ಾ� �ೕವ� ಒಂ�ೇ �ಾಸ್ ವಡ್� ಅನು� �ೊಂಚ ವ��ಾ�ಸ�ೊ�� 

ಬಳಸಬಹುದು.

�ಮ� �ಾಧನಗಳ�� �ಾ�ಾಗಲೂ ���ೕನ್ �ಾಕ್ ಗಳನು� ಬಳ�.

�ಾಸ್ ವಡ್� ��ಾ�ಹಕವನು� ಬಳಸುವ�ದನು� ಪ�ಗ��: �ೕವ� ಒಂ�ೆರಡು �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� 

ಮ�ೆತ�ೆ, �ೆನ�ಟು��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಆ�ಪ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ಕರ ಇ�ಾ��ೆ (�ೆ��ನ 

�ೌ�ಸರ್ ಗಳ��, ಇದನು� �ಾಡಲು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷ�ಾ �ೕಚರ್ ಇರುತ��ೆ).



ಜನರ �ಾಧನಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳ��ನ 
�ಾಫ್� �ೇರ್ �ಾಗೂ �ಾ��ಯನು� 
ರ�ಸುವ�ದು.

ಭದ��ೆ

�ಾವ�ದ�ಾ�ದರೂ ಪ��ೇಶ 
ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಾ�� ಬಳಸ�ಾಗುವ 
ಅಕ್ಷರಗಳ�, ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಸಂ�ೇತಗಳ 
ಒಂದು ರಹಸ� ಸಂ�ೕಜ�ೆ. ಇದು ��ಧ 
ರೂಪಗಳ��ರಬಹುದು; ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, 
�ಮ� �ೕನ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ�ಟ್ ಅನು� 
�ಾಕ್ �ಾಡಲು �ಾಲು� ಅಂ�ಗಳ�-�ಾತ� 
ಇರುವ �ೋಡ್ ಅನು� �ೕವ� 
�ೊಂ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಮ� ಇ�ೕಲ್, 
�ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂಕ್ 
�ಾ�ೆ�ಾ� �ೆಚು� ಸಂ�ೕಣ� �ಾಸ್ ವಡ್� 
ಅನು� �ೕವ� �ೊಂ�ರಬಹುದು. 
�ಾ�ಾನ��ಾ�, �ಮ� �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� 
�ೕವ� �ಾಧ��ಾದಷು� 
ಸಂ�ೕಣ��ೊ�ಸ�ೇಕು, ಆದ�ೆ ಅವ� �ೆನಪ� 
�ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವ �ಾ�ೆಯೂ 
ಇರ�ೇಕು.

�ಾಸ್ ವಡ್� ಅಥ�ಾ �ಾಸ್ �ೋಡ್

(ಎರಡು-ಅಂಶಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� 
ಎರಡು-ಹಂತದ ದೃ�ೕಕರಣ ಎಂದೂ ಸಹ 
ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ)

�ೇವಲ �ಾಸ್ ವಡ್� �ಾಗೂ ಬಳ�ೆ�ಾರರ 
�ೆಸರು �ಾತ�ವಲ��ೆ, �ೕವ� – ಮತು� �ೕವ� 
�ಾತ� - �ೈ�ಕ�ಾ� �ೊಂ�ರುವ 
�ಾವ��ೋ �ಷಯದ ಅಗತ��ರುವ 
ಸುರಕ್ಷ�ಾ ಪ����; ಇದ�ಂದ ಸಂ�ಾವ� 
�ಾ��ೋರ��ೆ ಒಬ� ವ���ಯ �ೇ�ಾ 
ಅಥ�ಾ ಗುರು��ೆ ಪ��ೇಶ ಪ�ೆಯಲು 
(ಅಥ�ಾ ಅದನು� ಕ�ಯಲು) ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ. 
ಇದ�ೆ� ಒಂದು ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಂದ�ೆ, �ೕವ� 
�ಾಸ್ ವಡ್� ನಮೂ��ದ ಬ�ಕ �ಮ� 
�ೕನ್ ಅಥ�ಾ ಇ�ೕಲ್ �ೆ 
ಕಳ��ಸ�ಾಗುವ ಸಮಯ-�ಬ�ಂ�ತ 
�ೋಡ್ ಅನು� ನಮೂ�ಸ�ೇ�ಾದ 
ಅಗತ��ರುವ ಒಂದು �ಾ�ೆ.

ಎರಡು-ಹಂತದ ಪ��ೕಲ�ೆ

�ೇ�ಾವನು� �ೋಜಲು�ೊ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
ಮತು� �ೕ�ೋಡ್ �ಾಡಲು ಕ�ಣ�ೊ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ, �ಾ��ಯನು� (�ೕವ� ಆನ್ �ೈನ್
 ನ�� ಕಳ��ಸುವ ಸಂ�ೇಶಗಳ �ಾ�ೆ) 
ಸುರ�ತ�ಾ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ 
ಒಂದು ಪ����.

ಎನ್ ��ಪ�ನ್

ಸುರ�ತ �ಾಸ್ ವಡ್� ರ�ಸುವ�ದ�ಾ�� 
ಇರುವ ಗು�. �ಾಸ್ ವಡ್� ನ�� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, 
��ೇಷ �ಾ��ೆಕ�ರ್ ಗಳ� (“$” ಅಥ�ಾ “&” 
�ಾ�ೆ), ಮತು� �ೋವರ್ �ೇಸ್ �ಾಗೂ ಅಪ�ರ್
 �ೇಸ್ ಅಕ್ಷರಗ��ಾ�ಗ, �ಾಸ್ ವಡ್� 
ಸಂ�ೕಣ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
ಉದ�ವ� (�ಾ��ೆಕ�ರ್ ಗಳ ಸಂ�ೆ�) ಸಹ 
ಸಂ�ೕಣ��ೆಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ.

ಸಂ�ೕಣ��ೆ

ಇತರ ಜನರ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ಾಧನಗಳ� 
ಮತು� �ೇ�ಾ�ೆ� ಅನ�ಕೃತ ಪ��ೇಶ ಪ�ೆಯಲು 
ಕಂಪ��ಟರ್ ಗಳನು� ಬಳಸುವ ವ���.

�ಾ�ಕರ್

ಈ �ೆಳ�ನ ಚಟುವ��ೆಯನು� �ೕವ� �ಾ�ರಂ�ಸುವ �ದಲು ಒಂದು ಸೂಚ�ೆ:

ಇದು ಸಂಪ�ಣ� ಕುಟುಂಬ�ೆ� ಅನ��ಸುವ ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ �ೕವ� ಆಟ�ೆ� �ೕ�ತ�ಾದ 
�ಾಸ್ ವಡ್� ರ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು �ಾವ� ��ಾರಸು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಏ�ೆ? ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� 
ಹಂ��ೊಳ��ಾರದು ಎಂಬ ಕಲ��ೆ�ೆ ಒ���ೊಳ��ವ�ದು ಒ� �ೆಯ ಉ�ಾಯ�ಾ��ೆ. �ಲ್ �ಾ�ಪ್. BFF 
ಗ��ೆಂ��ೆ, ಫಸ್�� ಕ�ನ್ ಗ��ೆಂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಕಟ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೊಂ�ಗೂ ಕೂ�ಾ 
ಹಂ��ೊಳ��ಾರದು. ಅವ� �ೈಯ��ಕ�ಾ��ೆ.

ಅವ� �ೆಲವ� ಜನ��ಾ� (ತಂ�ೆ-�ಾ�ಯ �ಾ�ೆ) ಅನುಮ�ಗಳನು� �ಾ�ಾಡುತ��ೆ ಮತು� �ೆಲವ� 
ಜನ��ಾ� (ಮಕ�ಳ �ಾ�ೆ) ಅನುಮ�ಗಳನು� �ಾ�ಾಡುವ��ಲ�. ಇತರರು �ಮ� �ೕ�ೆ �ಾ��ಂಕ್

�ೊ�ೆಗೂ� ಒಂದು ಸದೃಢ �ಾಸ್ ವಡ್� ಅನು� ರ��



�ಾಡದ �ಾ�ೆ, �ಮ� �ಾ�ೆ �ೋಗು �ಾಕದಂ�ೆ, �ಮ�ೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು�ಾಡಲು �ಮ� 
�ಾಧನವನು� ಬಳಸದಂ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಕು��ಾ� ನಕ� ���ೈಲ್ ಗಳನು� ಬಳಸದಂ�ೆ ರ�ಸುತ��ೆ.

�ೆಲವ� ಅಕ್ಷರಗಳನು� ಅಪ�ರ್ �ೇಸ್ ಮತು� �ೆಲವನು� �ೋವರ್ �ೇಸ್ �ಾ� 
ಉ�ಾಹರಣೆ: 3ROYwgfDPubl1c$23

�ೕವ� ಈಗ �ದ��ಾ���ೕ�! �ೕವ� �ೊ�ೆಗೂ� ಅತ�ಂತ ಸದೃಢ �ಾಸ್ ವಡ್� ಅನು� ರ����ೕ�.

ಮುಂ�ೆ: ಎಲ�ರೂ ಸಹ ತಮ� �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� ಅತ�ಂತ ಪ�ಬಲ�ೊ�ಸಲು, �ಯ�ತ�ಾ� 
ಪ��ೕ�ಸಲು ಮತು� ಎಲ��ೊಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ��ರಲು ಬದ��ಾಗ�ೇಕು. �ೕವ� �ಾಧನಗಳನು� 
ಹಂ��ೊಳ����ೕ� ಎಂ�ಾದ�ೆ, �ಾವ �ಾಧನ�ೆ� (ಮತು� ಅದರ �ಾಸ್ ವಡ್� �ೆ) �ಾರು 
“�ಾ�ೕಕರು” ಎಂಬುದನು� �ಧ���. “ತಮ�ದು” ಅಲ�ದ �ಾಧನವನು� �ಾ�ಾದರೂ 
ಬಳಸ�ೇ�ಾ� ಬಂ�ಾಗ, ಅದನು� ಅನ್ �ಾಕ್ �ಾಡಲು ಅದರ �ಾ�ೕಕರ ಬ� �ೇ��ೊಳ��ೇಕು.

ಟವರ್ ಆಫ್ �ೆ�ಷರ್

ಇ�ೕಗ �ಮ� �ಾ��ಯನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ�ಲು �ೕವ� ಕ��ರುವ�ದ�ಂದ, ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� 
ಸದೃಢ�ಾ�ರಲು ಅಗತ��ಾ�ರುವ ಗುಣಗಳ� �ಮ����ೆ�ೕ ಎಂದು �ೋ�ೋಣ. �ಾ�ಾ�! 
ಟವರ್ ಆಫ್ �ೆ�ಷರ್, ಅನ್ �ಾಕ್ ಆ��ೆ ಮತು� ಇಂಟರ್ �ಾಟ್ ನ ಅಮೂಲ� ವಸು�ಗಳ� 
(ಸಂಪಕ� �ಾ�� �ಾಗೂ �ಾಸ� ಸಂ�ೇಶಗಳಂಥವ�) ಅತ��ಕ ಅ�ಾಯವನು� 
ಎದು�ಸು���ೆ!

�ಾ�ಕರ್ ಅನು� ������ ಮತು� �ಮ� ರಹಸ�ಗಳನು� �ಾಶ�ತ�ಾ� ಸುಭದ��ಾ��ಸಲು 
ಸದೃಢ �ಾಸ್ ವಡ್� ಗ��ೆಂ��ೆ ಒಂದು �ೋ�ೆಯನು� ರ��.

�ಮ� �ೆಸ್� �ಾಪ್ ಅಥ�ಾ ��ೈಲ್ �ಾಧನದ�� �ೆಬ್ �ೌ�ಸರ್ ಅನು� �ೆ�ೆ�� ಮತು� 
g.co/TowerOfTreasure �ೆ �ೇ� �ೕ�

�ೕವ� �ೆನ�ಟು��ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಒಂದು ತ�ಾ�ೆಯ ನು�ಗಟು� ಅಥ�ಾ ಘಟ�ೆಯ ಬ�ೆ� 
�ೕ��. ಇದು �ಮ� ಕುಟುಂಬದ ���ನ ಚಲನ�ತ�, ಮಕ�ಳ ಪ�ಸ�ಕ, �ಮ� ಮಗು 
ಅಥ�ಾ ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಾಗ ಮತು� �ಾವ �ೈಸೂ�ಲ್ ನ�� ಕ�ಯಬಹುದು ಇ�ಾ�� 
�ಷಯಗ�ಾ�ರಬಹುದು, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: Shanaya Roy will graduate from Delhi 
Public School in 2023.



ಇಂಟ�ೆ�ಟ್, ಒಂದು ಅತ�ದು�ತ ಸಂವಹನ 
�ಾಧನ�ಾ��ೆ, ಮತು� ಸೂ����ಾಯಕ�ಾದ 
�ಾಗೂ �ೆ�ೕ�ೇ�ಸುವ �ಾ��ಯನು� ಹರಡಲು 
ಅಥ�ಾ ಆ�ತ�ಾ� ಮತು� �ೆ�ೕಷಪ�ಣ� 
�ಾ�ಂಟ� �ಾಗೂ ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� ಹರಡಲು 
ಅದನು� ಬಳಸಬಹುದು (ಮತು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ) 
ಎಂಬುದನು� ಕಂಡು�ೊಳ�ಲು �ೕವ�... 
ಇಂಟ�ೆ�ಟ್  ಅನು� �ೋ�ದ�ೆ�ೕ ��ಯುತ��ೆ. 
ದುರದೃಷ�ವ�ಾತ್, ಕರು�ೆ ಮತು� ಕೂ�ರತನದ 
ನಡು�ೆ ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ಾ�ಾ� �ಾವ��ೇ 
�ಾರತಮ� �ಾಡುವ��ಲ�. ಇ�ೆ�ೕ �ಮ� 
�ಾತ� ಮುಖ��ಾಗುತ��ೆ. ಮ�ೆಯ ಸದಸ�ರು 
ತಮ� ಮಕ�ಳ �ೕ�ೆ �ಾಢ�ಾದ ಪ��ಾವ 
�ೕರು�ಾ��ೆ ಮತು� “ಇತರರು ���ಂ��ೆ 
�ೇ�ೆ ನ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು��ೕ�ೋ, 
�ಾ�ೆ�ೕ �ೕವ� ಇತರ�ೊಂ��ೆ ನ�ೆದು�ೊಳ��ವ” 
ಮೂಲಕ, ತಮ� �ೆ�ೕ�ತರನು� �ೆಂಬ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ, ಮತು� �ಾಟ�ೕಯ ಸ���ೇಶಗಳ� 
�ಾಗೂ �ೈಬರ್-�ೆದ��ೆಯ �ೊಲ�ಡ�ಸುವ 
ಪ�ಕಲ��ೆಗ��ೆ �ಾದ��ಾಗುವ ಮೂಲಕ, 
ಮಕ�ಳ� “ಉತ�ಮ �ೈ�ಕ ಗುಣಗಳನು� 
ಅಳವ���ೊಳ�ಲು” ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು.



ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ೆ ಎಂದ�ೆ �ೇ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಾಗೂ 
�ಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆ ವ�ಕ�ಪ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು.

ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ೕಸ್� �ಾಡುವ�ದರ ಬದ��ೆ ಮುಖತಃ ಸಂವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ 
�ಾಯುವ�ದು ಒ� �ೆಯದು ಮತು� ತಂ�ೆ-�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅಣ�-ಅಕ�ಂ�ರ ಸ�ಾಯವನು� 
�ೇಳ�ವ�ದು ಒ� �ೆಯದು ಎಂಬಂತಹ ಸ���ೇಶಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು.

�ೕವ� ಈ�ಾಗ�ೇ ಇದನು� �ಾ�ಲ� ಎಂ�ಾದ�ೆ, �ಾವ �ೕ�ಯ ಕ�ಮಗಳ� ಮತು� ವತ��ೆ 
ಮುಖ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ಕು�ತು ಚ�ೆ� ನ�ೆ� - �ಮ� ಕುಟುಂಬವ� ಜನರನು� �ೇ�ೆ 
ನ�ೆ��ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬ ಕು�ತು �ಾತ�ಾ�. ಅದು ��ಟಲ್ ಆ� �ಾವ 
�ೕ�ಯ��ರುತ��ೆ ಎಂಬ ಕು�ತು ಆ�ೋ��: ಪಠ�ಗಳ�, �ೕಸ್� ಗಳ�, �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ�, 
�ೕ�ೋಗಳ� ಮತು� �ೕ��ಗಳ�.

�ಾ�ಾದರೂ ತಪ�� �ಾ��ಾಗ (ಮತು� ಇದನು� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಾಡುವ�ದು, 
ಅಚ����ಸುವಷು� ಸುಲಭ�ಾ��ೆ - ಉ�ೆ�ೕಶಪ�ವ�ಕವಲ��ೆಯೂ ಕೂ�ಾ), 
ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು, ಕ್ಷ�ಸಲು, ಮತು� ತಪ��ಗ�ಂದ �ಾಠ ಕ�ಯಲು ಪರಸ�ರ 
�ೆರ�ಾಗುವ�ದರ��, �ೇ�ೆ ಜನ��ಂತ ಮ�ೆಯ ಸದಸ��ೇ �ೆಚು� ಸೂಕ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 
ಆದ��ಂದ ಆನ್ �ೈನ್ �ೌರವ, ಕರು�ೆ ಮತು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ೆಯನು� �ಾ��ೆ ತರಲು �ಮ� 
ಮ�ೆಯನು� �ಟು� �ೇ�ೆ ಉತ�ಮ ಸ�ಳ�ಲ�. �ಾ�ಾದರೂ �ದ�ಯ�ೆ�ಂದ ವ����ಾಗ 
ಮ�ೆಯ ಸದಸ�ರು ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು (�ೆಲ��� �ೇವಲ ಆ��ದರೂ �ಾ�ಾಗುತ��ೆ). 
ಪರಸ�ರರು “ಸಮಥ�ಕ�ಾ�ರಲು” ಸಹ ಅವರು ��ೕ�ಾ��ಸಬಹುದು: ಅಂದ�ೆ, ಕೂ�ರ ಅಥ�ಾ 
ದುರು�ೆ�ೕಶಪ��ತ ವತ��ೆ�ೆ ಗು��ಾದ ಜನರನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಮತು� ಸಮ����ೊಳ��ವ 
ಜನರು.

ಅದರ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು, ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ/ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ವತ��ೆಯನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು 
�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� �ಾವ� ಪದ�ೋಶದ �ೆಲ�ಂದು ಪದಗಳನು� ಒದ���ೆ�ೕ�ೆ 
ಮತು� �ಾವ� �ೈಪ್ �ಾಡುವ ಮತು� ತ��ತ�ಾ� ಕಳ����ಡುವ ಪಠ� ಸಂ�ೇಶಗಳ� �ಾಗೂ 
ಇತರ �ೕ�ಯ ��ಟಲ್ ಸಂ�ೇಶಗಳ ಪ��ಾಮವನು� �ೋ���ೊಡಲು ಒಂದು 
ಚಟುವ��ೆಯನು� ರ���ೆ�ೕ�ೆ.



�ೆದ��ೆ�ಂತ �ೆಚು� �ಾ�ಪಕ�ಾದ ಪದ 
ಮತು� ಇದು ಹಲ�ಾರು 
ರೂಪಗಳ��ರಬಹುದು - �ಾಡುವ�ದು, 
���� �ಾಡುವ�ದು, �ೆದ�ಸುವ�ದು, 
ಅಣ�ಸುವ�ದು, ಇ�ಾ�� - ಮತು� ಇದು 
ಆನ್ �ೈನ್ ನ��ಯೂ ನ�ೆಯಬಹುದು.

�ರುಕುಳ �ೕಡು��ರುವ ಅಥ�ಾ 
�ೆದ�ಸು��ರುವ ವ���; �ೆಲ��� 
ಇವರನು� “ಬು��,” ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ

ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಮ�ೊ�ಬ� ವ����ೆ 
��ಸ�ೆ�ೕ, ಅವ�ೊಂ��ೆ ಎ�ಾ� 
ಸಂವಹನವನು� ಕ�ದು�ೊಳ��ವ�ದು, 
ಅವರು �ಮ� ���ೈಲ್ �ೆ ಪ��ೇಶ 
ಪ�ೆಯದ �ಾ�ೆ, �ಮ�ೆ ಸಂ�ೇಶಗಳನು� 
ಕಳ��ಸದ �ಾ�ೆ, �ಮ� �ೕಸ್� ಗಳನು� 
�ೋಡದ �ಾ�ೆ ತ�ೆಯುವ�ದು, ಇ�ಾ��. 
ಇದು ಆ ಬು���ಂದ (�ೆದ�ಸುವ 
ವ����ಂದ) ಆನ್ �ೈನ್ ಸಂಪಕ�ವನು� 
(ಆ ಅ���ಷ� �ಾನಲ್ ನ ಮೂಲಕ) 
ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ���ಸುತ��ೆ, ಆದ�ೆ 
�ರುಕುಳವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ರಬಹುದು; 
�ೆದ��ೆಯನು� ಎದು�ಸು��ರುವ ವ���ಯು 
ಅದನು� �ಲ���ದರೂ ಸಹ, ಬು��ೕಗಳ� 
ಮಕ�ಳ ಕು�ತು �ೕಸ್� �ಾಡಬಹುದು.

ಇದು �ಬ�ಂ�ಸು��ೆಯಷು� “ಅಂ�ಮ 
ಕ�ಮವಲ�”; ಮೂ�ಟ್ �ಾಡುವ��ೆಂದ�ೆ, 
ಮ�ೊ�ಬ� ವ����ಂ��ನ ಸಂವಹನಗಳ� 
���� ಉಂಟು�ಾ��ಾಗ, ಆ ವ����ೆ 
��ಸ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರ �ೕಡ್ �ಂದ �ೕವ� 
ಮೂ�ಟ್ ಆಗ�ೆ ಅವರ �ೕಸ್� ಗಳ�, 
�ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� �ಮ� 
�ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ �ೕಡ್ ನ�� 
�ೋಡುವ�ದನು� ���ಸಲು ಇರುವ ಒಂದು 
��ಾನ (�ಾ�ಾದರೂ �ಮ�ನು� 
�ೆದ�ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ��ದ�ೆ, 
ಅವರನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 
�ಬ�ಂ�ಸುವ��ೇ ಬಹುಶಃ 
ಉತ�ಮ�ಾ�ರಬಹುದು).

ಉ�ೆ�ೕಶಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಕೂ�ರ, ಆ�ೇ�ಾಹ� 
ಅಥ�ಾ ಪ��ೋದನ�ಾ��ಾದ 
�ೕ�ಯ�� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ೕಸ್� 
�ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂಟ್ 
�ಾಡುವ�ದು.

�ರುಕುಳ, �ೆದ��ೆ, �ೆದ�ಸುವ�ದು ಮತು� 
ಒಂದು �ೇ�ೆಯ �ೇ�ಾ �ಯಮಗಳನು� 
ಅಥ�ಾ ಸಮು�ಾಯ ಪ��ಾಣಕಗಳನು� 
�ಾ�ಾನ��ಾ� ಉಲ�ಂ�ಸುವ ಇತರ 
�ಾ��ಾರಕ ಕಂ�ೆಂಟ್ ನ ಕು�ತು ವರ� 
�ಾಡಲು, ಒಂದು �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ 
�ೇ�ೆಯ ಆನ್ �ೈನ್ ಪ�ಕರಗಳನು� 
ಅಥ�ಾ �ಸ�ಂ ಅನು� ಬಳಸುವ�ದು.

ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಅಥ�ಾ ��ಟಲ್ 

�ಾಧನಗಳ ಬಳ�ೆಯ ಮೂಲಕ ನ�ೆಯುವ 

�ೆದ��ೆ. �ೈಬರ್-�ೆದ��ೆಯ�� 

ನ�ಾ�ಾತ�ಕ, �ಾ��ಾರಕ, ಸುಳ�� ಅಥ�ಾ 

�ೆಟ� ಕಂ�ೆಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುವ�ದು, 

�ೕಸ್� �ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ 

ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು �ಾತ�ವಲ��ೆ 

�ೇ�ೆಯವರ ಕು�ತು �ೈಯ��ಕ ಅಥ�ಾ 

�ಾಸ� �ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೊಂಡು 

ಮುಜುಗರ ಅಥ�ಾ ಅವ�ಾನ�ೆ� 

�ಾರಣ�ಾಗುವ�ದು ಸಹ �ೇ�ರುತ��ೆ.



ಒಂದು ಪಠ� ಸಂ�ೇಶ ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� ನ �ಾವ�ೇ ಅದರ ಆತ��ಾ��ೆ - ಅದನು� 
��ೕಕ�ಸು�ಾಗ ವ����ೆ ಒ� �ೆಯ ಅಥ�ಾ �ೆಟ� �ಾವ�ೆ ಮೂಡುತ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� ಇದು 
�ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕಷಕರು ಮತು� ಮಕ�ಳ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಪಠ� ಸಂ�ೇಶ, ��ೆಂಜರ್ ಆ�ಪ್ ಗಳ� 
ಮತು� DM (�ೇರ ಸಂ�ೇಶ) ಕಳ��ಸು�ಾ� ಇರುವ�ದ�ಂ�ಾ� ಮತು� ಪರಸ�ರರ ಕು�ತು 
�ೆ�ಾ�� ��ದು�ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂ�ಾ�, ಒಂದು ಪಠ� ಸಂ�ೇಶ �ಾವ �ೕ�ಯ ಅಥ� 
�ೕಡಬಹುದು ಎಂಬ ಬ�ೆ� ಅವರು �ಾ�ಾಗಲೂ �ೕ�ಸುವ��ಲ�. ನಮ�ೆ ಪ�ಚಯ�ರುವ 
ಜನ��ೆ ಪಠ� ಸಂ�ೇಶ ಕಳ��ಸುವ�ದು, �ಾತುಕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಸಂಪಕ�ದ ಮ�ೊ�ಂದು 
��ಾನ�ಾ��ೆ, ಅ�ೆ�ೕ. ಆದ�ೆ ಜನ��ೆ ಪರಸ�ರ �ೆಚು� ಪ�ಚಯ�ಲ���ಾ�ಗ, ಪಠ� ಸಂ�ೇಶ 
ಅಥ�ಾ ಎ�ೕ�ಯನು� �ೆಲ��� ಅದರ ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಅಥ���ಂತ ಬಹಳ �ನ��ಾ� 
ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ �ಾಧ��ೆ�ರುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ, ಆ ಕು�ತು ಎಲ�ರನೂ� �ೕಚ�ೆ�ೆ 
ಹಚು�ವ�ದ�ಾ�� ಇ�ೊ�ಂದು ಸರಳ ಚಟುವ��ೆ��ೆ:

1. �ಮ� ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಅಥ�ಾ �ೆಚು� �ೕನ್ ಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು 
ಬ�� ಮತು� ಪಠ� ಸಂ�ೇಶಗಳ� (ಅಥ�ಾ ಎಲ�ರೂ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸಂ�ೇಶ 
ಆ�ಪ್) ಅನು� �ೆ�ೆ�� ಮತು� ಕುಟುಂಬದ ಇಬ�ರು ಸದಸ�ರ ನಡು�ೆ ಒಂದು 
ಸಂ�ಾಷ�ೆಯನು� �ಾ�ರಂ��. ಅದು �ಜ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಲ��ಕ 
ಸ���ೇಶದ ಕು��ಾ�ರಬಹುದು - �ೕವ� ಈ �ಾ�ಾಂತ�ದ�� �ಾಡ�ರುವ 
�ಾವ��ೋ ಸಂಗ�, �ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೋ ��ಾರ, ಕುಟುಂಬದ 
ಸದಸ��ಂದ �ಾ�ೋ ಸ�ಾಯ �ೇ�ರುವ�ದು ಇ�ಾ�� ಆ�ರಬಹುದು.



ಅದು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ನ�ೆಯು���ೆ�ೕ? �ೕವ� ಅವರನು� ಮೂ�ಟ್ �ಾಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ 
�ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು ಎಂದು �ೇ��ೆ�ೕ�ೆ - ಅದ�ಂದ ಪ��ೕಜನ�ಾಗಬಹು�ೇ? ಇಲ� 
ಎಂ�ಾದ�ೆ, ಏ�ೆ ಎಂದು �ೇಳ���ೕ�ಾ? �ೌದು ಎಂ�ಾದ�ೆ, ಅದನು� �ೇ�ೆ �ಾಡಬಹುದು 
ಎಂದು �ೋ�ಸು��ೕ�ಾ?

�ಮ�ೆ �ೊ�ೆ�ೕ, �ಾ�ಾದರೂ ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ೆಟ� �ಷಯಗಳನು� �ೋ� ಅದನು� ಇತರ 
ಜನ�ೊಂ��ೆ ಹಂ��ೊಂಡ�ೆ, ಅದ�ಂದ �ಷಯವ� ಇನ�ಷು� ಹದ�ೆಡಬಹುದು, ಅಲ��ೇ?

ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ೋವ� ಅನುಭ�ಸು��ರುವ ಒಬ� �ೆ�ೕ�ತ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ೕವ� 
ತ�ಾ�ಾ���ೕ�ಾ?

ಪಠ� ಸಂ�ೇಶ ಅಥ�ಾ DM ಕಳ��� ಆ ವ���ಯನು� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಅಥ�ಾ �ಾಸ��ಾ� 
�ೆಂಬ�ಸಲು �ೇಳ�ವ�ದು?

�ೈಂಡ್ �ಂಗ್ ಡಮ್

ಒ� �ೆಯ�ೇ ಆಗ� ಅಥ�ಾ �ೆಟ��ೇ ಆಗ�, ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ �ೈಬ್ ಗಳ� �ೇಗ ಹರಡುತ��ೆ. 
ಪಟ�ಣದ ಅತ�ಂತ �ೆಳ�ನ �ಾಗದ��, �ಾ��ೋರರು ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ೆಯನು� ಎ�ೆ��ೆ 
ಹರಡು�ಾ�, ಅ��ತ� ಓ�ಾಡು���ಾ��ೆ.

�ಾ��ೋರರು �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ�ದನು� ತ�ೆಯಲು ಅವರನು� �ಬ�ಂ�� ಮತು� 
ಅವರ ಕು�ತು ವರ� �ಾ� ಮತು� ಈ �ೆಲದ �ಾಂ�ಯನು� ಮರು�ಾ��ಸಲು ಇತರ 
ಇಂಟರ್ �ಾಟ್ ಗಳ ಕು�ತು ಕರು�ೆ �ೋ��!

�ಮ� �ೆಸ್� �ಾಪ್ ಅಥ�ಾ ��ೈಲ್ �ಾಧನದ�� �ೆಬ್ �ೌ�ಸರ್ �ೆ�ೆ�� ಮತು� 
g.co/KindKingdom �ೆ �ೇ� �ೕ�



ಮಕ�ಳ� ಅನು�ತ ಕಂ�ೆಂಟ್ ಅನು� ಅಥ�ಾ ತಮ�ೆ ಅ�ತ �ೕಡುವಂತಹ ವತ��ೆಯನು� 
ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ೋ��ಾಗ �ಾವ� ಏ�ಾಂ�ಯಲ� ಎಂಬುದನು� ಅವರು 
ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ��ಾ��ೆ - ��ೇಷ�ಾ� ಅದು ಅವ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರು 
�ಾಳ�ವ�ಸುವಂಥವ��ೆ �ೋವ�ಂಟು �ಾಡುವಂತಹ �ಷಯ�ಾ�ದ��ೆ.

ಅವರು ���ಂದ ಅಥ�ಾ ಅವ��ೆ ನಂ��ೆ�ರುವ ಕುಟುಂಬದ ಮ�ೊ�ಬ� 
ಸದಸ��ಂದ ಸ�ಾಯ ಪ�ೆಯಲು ಎಂದೂ �ಂಜ�ಯ�ಾರದು. ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� 
��ಾರಗಳ ಕು�ತು �ಾತ�ಾಡುವ�ದು ಮತು� ಆನ್ �ೈನ್ ವರ��ಾ��ೆ 
ಪ�ಕರಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು �ೇ�ದ �ಾ�ೆ, �ೈಯ��ಾ�ಗ�ಾ�ರಲು 
ಮತು� ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ�ಲು �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ��ಾನಗ��ೆ ಎಂದೂ ಸಹ 
ಅವರು ���ರುವ�ದು ಒ� �ೆಯದು.



ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಮತು� ಆಫ್ �ೈನ್ ನ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಲಭ��ರುವ 
ಆ��ಗಳ ಕು�ತು ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು.

ಒಂದು ಸ���ೇಶದ�� ಆಫ್ �ೈನ್ ನ�� ಮತು� ಮುಖತಃ ಚ��ಸುವ�ದು ಒ� �ೆಯ�ೇ 
ಅಥ�ಾ, �ೆ�ೕಷ�ೆಯ ಕು�ತು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ವರ� �ಾಡುವ�ದು ಒ� �ೆಯ�ೇ ಅಥ�ಾ 
ಎರಡನೂ� �ಾಡ�ೇ�ೇ ಎಂಬುದನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು.

ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ�, ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ ಸ�ಾಯ ���ೊ�ಾಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ನ್ ಅನು� �ೆಟಪ್ 
�ಾಡುವ�ದು ಪ��ೕಜನ�ಾ��ಾ�ರಬಹುದು. ಇದು ಜ�ಲ�ಾ�ರ�ೇ�ೆಂ�ೆ�ಲ� - ಏ�ೆ 
ಎಂಬ ಕು�ತು ಎಲ�ರೂ �ೕ�ಸುವಂ�ಾಗಲು ಮತು� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಷಯಗಳ� 
�ೆಟ��ಾ��ಾ�ಗ ಸ�ಾಯ �ೇಳ�ವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂಬುದನು� ��ಸುವ ಒಂದು ಸರಳ 
ಚಟುವ��ೆ�ಾ�ರ�ೇಕುಒಂ�ಷು� ಸ�ಾಯಕ ಸಲ�ೆಗಳ�:

�ಮ� ಕುಟುಂಬ�ೊಂ��ೆ �ಮ� �ೌಲ�ಗಳನು� �ಾ��ಾ���. ಇದನು� �ಾಡಬಹು�ಾದ 
ಒಂದು ��ಾನ �ೕ�ರಬಹುದು: “ನಮ� ಕುಟುಂಬದ�� �ಾವ� ಜನರನು�, ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� 
ಮತು� ಆಫ್ �ೈನ್ ನ�� _________________ �ಂದ ನ�ೆ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ” 
(�ಮ� ಕುಟುಂಬದ �ೌಲ�ಗಳ� �ಾಗೂ ವತ��ೆಯ �ಯಮಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವ 
ಪದಗಳನು� ಬಳ� �ಟ� ಪದಗಳನು� ತುಂ�� - “�ೌರವ”, “ಕರು�ೆ” ಅಥ�ಾ “ಘನ�ೆ”)

�ಾತುಕ�ೆಯ �ಾಗ�ಗಳನು� ಮುಕ��ಾ��� ಮತು� �ಾ�ೆಯ�� �ಾಗೂ ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� 
ನ�ೆಯುವ ��ಾರಗಳ ಕು�ತು �ಾತ�ಾಡಲು ಮ�ೆಯನು� ಒಂದು ಸುರ�ತ 
ಸ�ಳವ�ಾ�� �ಾ���.



ಅನುಸ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಒಂದು “ಅ�ಕೃತ” 

�ೕಜ�ೆ - ಈ �ಾಗ�ಸೂ�ಯ 

ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ��, �ಮ� ಮಕ���ೆ ಅ�ತ 

ಉಂಟು�ಾಡುವಂಥದು� ಏ�ಾದರೂ ಆನ್

 �ೈನ್ ನ�� ಕಂಡುಬಂ�ಾಗ ಅವ�ೇನು 

�ಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕು�ತು �ಮ� 

ಕುಟುಂಬದ ಕ�ಮಗ�ಾ�ರುತ��ೆ.

�ೈಯ��ಾ�

ಈ �ಾಗ�ಸೂ�ಯ��, �ಾ�ಾ�ಕ 

�ಾಧ�ಮ ಆ�ಪ್ ಗಳ� �ಾಗೂ �ೇ�ೆಗಳ�� 

ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ವರ� �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� 

�ಾವ� ಈ ಪದವನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 

�ೆ��ನವ�ಗಳ�� ಇದನು� �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� 

ಪ�ಕರಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಸ�ಂಗ�ರುತ��ೆ.

ಒ���ೆ ಕು�ತು�ೊ�� ಮತು� �ೆಳ�ನ ಸ���ೇಶಗಳನು� ಗ���ಾ� ಓ� (�ಾ�ಾದರೂ �ೇ�ೆ 

ಸ���ೇಶಗಳ ಕು�ತು ಆ�ೋ��ದ�ೆ, ಅವ�ಗಳನು� ಸಹ �ೇ���ೊಳ�ಲು �ಂಜ�ಯ�ೇ�). 

ಪ���ಂದರ ನಂತರ, �ೕವ� �ೆಕ್ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� 3 �ಟ� ಸ�ಳಗಳ� ಮತು� 3 �ಾಕ್� ಗ�ರುತ��ೆ. 

ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ�, ಒಂದು ಸಮ�ೆ�ಯನು� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ವರ� �ಾಡ�ೇ�ೇ, ಕುಟುಂಬದ 

ಸದಸ��ೊಂ��ೆ �ೇರ�ಾ� �ಾತ�ಾಡ�ೇ�ೇ ಅಥ�ಾ ಎರಡನೂ� �ಾಡ�ೇ�ೇ ಎಂಬುದನು� ಆ�� 

�ಾ�. �ಮ�ೆ ಖ�ತ�ಾ� �ೊ��ಲ� ಎಂ�ಾದ�ೆ, �ೊ�ೆ�ಾ� ಚ�ೆ� �ಾ� - �ಮ� ಕುಟುಂಬದವರು 

��ನ� ದೃ���ೋನಗಳನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು, ಮತು� ಕಷ� �ೋಟ�ೆಗಳನು� ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ� �ೇ�ೆ 

ಎದು�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಇ�ೊಂದು ಉತ�ಮ ��ಾನ�ಾ��ೆ. �ೕವ� ಕುಟುಂಬದ 

ಸದಸ���ೆ ವರ� �ಾಡುವ�ದರ �ಾಕ್� ಅನು� �ೆಕ್ �ಾ�ದ��ೆ - ಆದ��ೆಯ ಕ�ಮದ�� ಜನರ 

�ೆಸರುಗಳನು� �ಟ� ಸ�ಳದ�� ತುಂ��. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ತಂ�ೆ-�ಾ� ಅಥ�ಾ �ೕಷಕರು �ದಲ 

�ಾ�ನದ��ದ��ೆ, ಅವರ �ೆಸರು ಅಥ�ಾ ಅಡ��ೆಸರನು� ಬ�ೆ��. ಅವರು ಲಭ��ಲ��ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆಯ 

�ಾ�ನದ�� ಅವರ �ಾಗವನು� �ಾರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಬ�ೆ��. ಮೂರ�ೆಯ �ಟ� 

ಸ�ಳಕೂ� ಇ�ೇ ಅನ��ಸುತ��ೆ.



ಸ���ೇಶ 1: �ಮ� ಮಗಳ �ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ೋ ಒಬ�ರು, ತಮ� ಒಬ� �ೆ�ೕ�ತರ ಕು�ತು ತುಂ�ಾ 

�ೆಟ� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳನು� �ೕಸ್� �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಅದು �ಾ�ೆಂದು ತನ�ೆ �ೊ���ೆ ಎಂದು ಆ�ೆ 

�ಾ�ಸು�ಾ�� ,ೆ ಆದ�ೆ ಅವ��ೆ ಖ�ತ�ಾ� ���ಲ�. �ೕ�ೆಲ�ರೂ �ಾವ �ಾಕ್� ಅನು� �ೆಕ್ 

�ಾಡು��ೕ�, �ಟ� ಸ�ಳಗಳ�� �ಾರ �ೆಸರು ಬ�ೆಯ�ೇಕು - �ಮ�ೆ ಸಹಮತ�ಲ��ದ��ೆ ಈ 

ಸಮ�ೆ�ಯ ಕು�ತು ಚ��� ಮತು� ಏನು �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು �ಧ���.

ಸಮ�ೆ�ಯ ಕು�ತು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ವರ� �ಾ�

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ �ೇರ�ಾ� �ಾತ�ಾ�

ಎರಡನೂ� �ಾ�

ಸ���ೇಶ 2: ಮಕ�ಳ�: �ಮ��� �ಾ�ೋ ಒಬ�ರು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ತುಂ�ಾ ಅನು�ತ�ಾದ �ೆಲವ� 

�ೕ�ೋಗಳನು� ಆಕ��ಕ�ಾ� �ೋಡು��ೕ�. �ೕ�ೇನು �ಾಡು��? ತಂ�ೆ-�ಾ�: ಅವ�ೇನು 

�ಾಡ�ೇ�ೆಂದು �ೕವ� ಬಯಸು��?

ಸಮ�ೆ�ಯ ಕು�ತು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ವರ� �ಾ�

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ �ೇರ�ಾ� �ಾತ�ಾ�

ಎರಡನೂ� �ಾ�

ಸ���ೇಶ 3: �ೌಟುಂ�ಕ ಕೂಟ�ಂದರ�� ಎಲ�ರೂ ಇರುವ ಒಂದು ಗೂ�ಪ್ �ೕ�ೋವನು� ಕ�ನ್ 

ಒಬ�ರು �ೕಸ್� �ಾಡು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಮ� ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ�ರು ಅದರ�� �ಾವ� �ೆ�ಾ�� 

�ಾ�ಸುತ��ೇ ಇಲ� ಎಂದು �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೕವ� ಸ�ಾಯ �ೇಳ���ೕ�ಾ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಕು�ತು ವರ� 

�ಾಡು��ೕ�ಾ?

ಸಮ�ೆ�ಯ ಕು�ತು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ವರ� �ಾ�

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ �ೇರ�ಾ� �ಾತ�ಾ�

ಎರಡನೂ� �ಾ�

ಸ���ೇಶ 4: ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು �ಾಟೂ�ನ್ �ೕ�� �ೕ�ಸು���ಾ��ೆ ಮತು� ಹ�ಾ�ಾ�� ಒಂದು 

��ತ� ಕಂ�ೆಂಟ್ ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. ಅದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಮಕ���ೆ ಸೂಕ�ವಲ� ಮತು� ಅವ��ೆ 

ಅ�ತ�ೆ�ಸುತ��ೆ. ಏನು �ಾ�ದ�ೆ ಉತ�ಮ ಎಂದು �ಧ���ದ ಬ�ಕ, ಇಂತಹ ಅ�ತಕರ 

“ಅಚ��ಗಳನು�” ಕ���ೊ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ತ�ೆಗಟ�ಲು ಭ�ಷ�ದ�� ಏನು �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು� 

ಚ���.

ಸಮ�ೆ�ಯ ಕು�ತು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ವರ� �ಾ�

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ �ೇರ�ಾ� �ಾತ�ಾ�

ಎರಡನೂ� �ಾ�



ಸ���ೇಶ 5: �ಮ��� ಒಬ�ರು �ೆ�ೕ�ತ�ೊಂ��ೆ ಆನ್ �ೈನ್ �ೇಮ್ ಆಡು����ೕ� ಮತು� �ಾವ 

ಆಟ�ಾರ�ಗೂ ಪ�ಚಯ�ರದವ�ೊಬ�ರು ಅವ�ೊಂ��ೆ �ಾಟ್ �ಾಡಲು �ಾ�ರಂ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅವರು 

�ೆಟ��ಾ� ನ�ೆದು�ೊಳ����ಲ�, ಆದ�ೆ �ಾ�ಗೂ ಅವರ ಪ�ಚಯ�ಲ�, ಅ�ೆ�ೕ. ಏನು �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು 

�ಧ���. ಅವರ ಕು�ತು ವರ� �ಾಡ�ೇ�ೇ? ಕುಟುಂಬದ ಮ�ೊ�ಂದು ಸದಸ��ೊಂ��ೆ 

�ಾತ�ಾಡ�ೇ�ೇ?

ಅದನು� ಮುಂ�ನ ಹಂತ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋ�: �ಮ� ಕುಟುಂಬದ��ರುವ ಆಟ�ಾರ ಆ ವ���ಯನು� 

�ಲ��ಸ�ೇ�ೇ? �ೊಸಬರು �ಾರು ಎಂಬ ಕು�ತು ಒಂ�ಷು� ��ದು�ೊಳ�ಲು ಅವ�ೊಂ��ೆ 

ಗುಂ�ಾ� �ೆ�ಾ�� �ಾತ�ಾಡ�ೇ�ೇ (ಏ�ೆ/ಏ�ೆ �ೇಡ)?

ಸಮ�ೆ�ಯ ಕು�ತು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ವರ� �ಾ�

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ �ೇರ�ಾ� �ಾತ�ಾ�

ಎರಡನೂ� �ಾ�

ಸ���ೇಶ 6: ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು, ತಮ� �ಾ�ೆಯ ಒಬ� ��ಾ��ಯು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ�, 

�ಾನು ಮರು�ನ ಲಂಚ್ ರೂಂನ�� ಮ�ೊ�ಬ� ��ಾ����ಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಡ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು 

�ೇ�ರುವ�ದನು� ಗಮ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅವ�ೇನು �ಾಡ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ� ಚ���.

ಒಂದು �ೕನ್, �ಾ��ೆ�ಟ್, �ಾ�ಪ್ �ಾಪ್ ಅಥ�ಾ �ೆಸ್� �ಾಪ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು, ಎಲ��ಗೂ ���ೕನ್ 

�ಾ�ಸುವ �ಾ�ೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ� ಒ���ೆ ಕು�ತು�ೊ��.

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ�ರ ಎರಡು ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ �ಾ�ೆಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಮ� ���ನ �ಾ�ಾ�ಕ 

�ಾಧ�ಮ ಆ�ಪ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೈಟ್ ಗಳನು� �ೆ�ೆ�� ಮತು� ಆ ಆಪ್ ಗಳ�� ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಕು�ತು ವರ� 

�ಾಡುವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂಬುದನು� �ೊ�ೆ�ಾ� ಅ�ೆ�ೕ��.

�ೆಲ��� ಒಂದು ಆ�ಪ್ ನ ಬಳ�ೆಯ ಕು�ತು �ೕಷಕ��ಂತ �ೆ�ಾ�� ಮಕ�ಳ� ��ದು�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ, 

ಮತು� ಅವರ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಪ�ದ��ಸಲು ಅವ�ಾಶ �ೊಟು�, �ಮಗೂ ಅದನು� 

ಕ�ಸಲು �ೇಳ�ವ�ದು ಆಸ���ಾಯಕವ�, ತ�ಾ�ೆಯೂ ಆ�ರಬಹುದು!�ಾ�ಾದರೂ ಒಬ�ರು �ೇ�ೆ 

ಏನ�ೊ�ೕ ಕೂ�ಾ ಕ�ಯಲು ಬಯ�ದ�ೆ, �ಾವ� ಬಳಸುವ ತಂತ��ಾನದ ಕು�ತು ಒಂ�ಷು� 

�ಷಯಗಳನು� �ೊ�ೆ�ಾ� ಕ�ತು�ೊಳ�ಲು ಎಲ��ಗೂ ಇದು ಒಂದು ಉತ�ಮ ಅವ�ಾಶ�ಾಗಬಹುದು.

ಸಂ. 2: ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� 

ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಕು�ತು 

ವರ� �ಾಡುವ�ದು

ಸಮ�ೆ�ಯ ಕು�ತು ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ವರ� �ಾ�

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ �ೇರ�ಾ� �ಾತ�ಾ�

ಎರಡನೂ� �ಾ�



ಎಲ���ಂತಲೂ ಮುಖ��ೆಂದ�ೆ, �ಮ� ಕುಟುಂಬ�ೆ� 
�ಾವ�ದು ಸೂಕ� ಎನು�ವ�ದನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸುವ�� ಮ�ಾ 
�ಾ� ಮತು� �ೕ�ೆಲ�ರೂ ಸಹ �ಾಣತನ, ಎಚ���ೆ, 
ಸದೃಢ�ೆ, ಕರು�ೆ, ಮತು� �ೈಯ��ಾ� ಗುಣಗಳನು�, 
ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ ನ�� ಮತು� ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ ನ �ೊರಗ�ೆಯೂ 
�ೆ�ೆ��ೊ��.



ಇದನು� ಒಂದು �ಾತುಕ�ೆ�ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ �ಯಮಗಳ� ಏ�ೆ ಮುಖ� 
ಎಂದು �ಮ� ಮಗು ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು �ೕವ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಬ���. ಈ 
�ೆಳ�ನ �ಷಯಗಳ�, Family Link ಮೂಲಕ ಲಭ��ರುವ �ೕಚರ್ ಗಳ �ೕ�ೆ 
ಗಮನ �ೇಂ��ೕಕ�ಸುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ತಂತ��ಾನ ಬಳ�ೆಯ ಕು��ಾದ ಚ�ೆ�ಗಳ� 
ಎ�ಾ� �ೕಷಕ�ಗೂ ಉಪಯುಕ��ಾ�ರಬಹುದು. Family Link ಎಂಬುದು, 
ಮಕ�ಳ� Android �ಾಧನವನು� ಬಳಸಲು �ಾ�ರಂ���ಾಗ ತಂ�ೆ-�ಾ��ೆ 
ಅದರ �ಾಡು ಇ���ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಒಂದು ಆ�ಪ್ ಆ��ೆ. 
ತಂ�ೆ-�ಾ� ತಮ� Android*, iPhone ಅಥ�ಾ Chromebook 
�ಾಧನಗಳ�� Family Link ಬಳಸಬಹುದು.



�ಮ� ಮಗುವನು� ಉತ�ಮ ಕಂ�ೆಂಟ್ �ೆ ��ೇ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�

�ಮ� ಮಗುವ� �ೌನ್ �ೋಡ್ �ಾಡುವ ಆ�ಪ್ ಗ��ೆ �ೋ��ದ�ೆ ಆ �ೈಕ್ಷ�ಕ ಆ�ಪ್ ನ�� ಎಷು� ಸಮಯ 

ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಒ� �ೆಯದಲ��ೇ? Family Link �ೕಷಕ��ಾ� ಪ�ಕರಗಳನು� 

ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಪ���ನ, �ಾ�ಾ��ಕ ಮತು� �ಾ�ಕ ಆ�ಪ್ ಬಳ�ೆ ವರ�ಗಳ�, ಆದ��ಂದ �ಮ� 

ಮಗು ತಮ� �ಾಧನದ�� �ೇ�ೆ ಸಮಯ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ ಎಂಬ ಬ�ೆ� �ಮ�ೆ ಒ� �ೆಯ ಕಲ��ೆ �ೊ�ೆಯುತ��ೆ.

ಕಂ�ೆಂಟ್ �ಬ�ಂಧಗಳ� ಮತು� ಆ�ಪ್ ಅನು�ೕದ�ೆಗಳ�

ಒಂದು ಮಗುವ� Google Play �ೊ�ೕರ್ ಅನು� ಪ��ೇ���ಾಗ �ೇಮ್ ಗಳ�, ಚಲನ�ತ�ಗಳ�, �ೆ�ೕಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ� 

�ಾಗೂ ಇನ�ಷ�ನು� �ೌ�ಸ್ �ಾಡಲು ಅವ��ೆ �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. �ೆಚು�ವ��ಾ�, Family Link ಮೂಲಕ ತಂ�ೆ-�ಾ�:

ಆ�ಪ್ ಚಟುವ��ೆ ವರ�ಗಳ�

ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ಾಧನಗ��ೆಂ��ೆ ಏ�ೇನು �ಾಡಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದು �ಮ�ೆ ���ದ��ೆ, ತಂತ��ಾನದ 

ಕು�ತು �ಮ� ಮಕ���ೆಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು �ಜಕೂ� ಸುಲಭ. �ಮ� ಮಗು �ಾಟ್ �ಾಡಲು ಇಷ�ಪಡು�ಾ��ೆ�ೕ? 

�ೇಮ್ ಆಡಲು ಇಷ�ಪಡು�ಾ��ೆ�ೕ? ಓದುವ ಹ�ಾ�ಸ �ೊಂ��ಾ��ೆ�ೕ? �ಮ� ಮಗು �ಾವ ಆ�ಪ್ ಗಳ� �ಾಗೂ 

�ೇಮ್ ಗಳನು� ತುಂ�ಾ ಅನಂ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂಬ ಕು�ತು ಅವ�ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ� ಮತು� Family Link ನ ಆ�ಪ್ 

ಚಟುವ��ೆ ವರ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಅವರು ಅ� �ೆಚು� ಸಮಯವನು� ಎ�� ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೋ�. �ಮ� 

ಮಗುವ� ಪ�� ಆ�ಪ್ ನ�� ಪ���ನ, ಪ�� �ಾರ ಮತು� ಪ�� �ಂಗಳ� ಎಷು� ಸಮಯ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ ಎಂಬ 

��ೆ�ೕಷ�ೆಯನು� ಈ ವರ�ಗಳ� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

ಆ�ಪ್ ಗಳನು� ಮ�ೆ�ಾ�

�ಮ� ಮಗು ಏನನು� �ೕ�ಸು���ಾ��ೆ, ಆಡು���ಾ��ೆ ಮತು� ಕ�ಯು���ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಆಧ��, �ಮ� ಮಗು��ೆ 

ಸೂಕ��ಾದ �ೕಕ್ಷ�ೆ ಅವ�ಯನು� �ೕವ� �ಧ��ಸಬಹುದು. ಚಟುವ��ೆ ವರ�ಯ ಪ��ಾರ �ಮ� ಮಗು ಒಂದು ಆ�ಪ್ 

ಅನು� �ೕ�ಾ �ೆಚು� ಬಳಸು���ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಅವರ ���ನ �ೊಸ �ೇಮ್), ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ�ೆ, �ೕವ� ಆ ಆ�ಪ್ 

ಅನು� ಅವರ �ಾಧನ�ಂದ �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ಮ�ೆ�ಾಡಬಹುದು. �ಾವ� ಆ�ಪ್ ಅನು� ಬಳ�ೆ �ಾಡು��ರುವ 

ಸಮ�ಾವ�ಯು ಆ�ೋಗ�ಪ�ಣ��ಾ��ೆ ಎಂದು �ಮ� ಮಗು��ೆ ಅ�ಸುತ��ೆ�ೕ, ಇಲ��ೇ ಎಂಬ ಬ�ೆ� ಅವ�ೊಂ��ೆ 

ಚ��� ಮತು� ಅವರು ��ಾಮ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂದು �ೕವ� ಏ�ೆ �ೇಳ���ರು�� ಎಂಬುದನು� �ವ��. ಅವರ ಆ�ಪ್ 

ಇ��ಾಸ�ಂದ ಏನನೂ� (ಅಂದ�ೆ �ೇಮ್ ನ�� ಪ�ಗ� ಅಥ�ಾ ಅ�ಕ ಅಂಕಗಳ�) ಅ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ� - �ಮ� ಮಗು��ೆ 

ಆ�ಪ್ ಅನು� ಮ�ೆ� ಲಭ��ೊ�ಸಲು �ೕವ� �ಧ��ಸುವವ�ೆ�ೆ ಅದನು� ಮ�ೆ�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಅ�ೆ�ೕ.

�ೇ�ಂಗ್ ಗಳನು� ಆಧ��, �ಾವ �ೕ�ಯ ಕಂ�ೆಂಟ್ �ೋಚ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

ಕಂ�ೆಂಟ್ �ೌನ್ �ೋಡ್ (ಉ�ತ ಅಥ�ಾ �ಾವ�) �ಾಡಲು ಅನು�ೕದ�ೆ ಪ�ೆಯುವ�ದನು� ಅಗತ��ೊ�ಸಬಹುದು

�ೌನ್ �ೋಡ್ ಅನು� �ನಂ���ಾಗ, ಆ�ಪ್ ನ �ಾ��ಯನು� ಪ��ೕ�ಸಬಹುದು ಮತು� ಅದು �ಾ�ೕ�ಾತುಗಳನು� 

�ೊಂ��ೆ�ೕ, ಆ�ಪ್ ನ�� ಖ�ೕ�ಗಳನು� �ೊಂ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೕವ� ��ಾರ �ಾಡ�ೇ�ಾದಂತಹ ಅನುಮ�ಗಳನು� 

�ೊಂ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� ಕಂಡು��ಯಬಹುದು

ಅ��ತ�ದ��ರುವ ��ಧ ಕಂ�ೆಂಟ್ �ೇ�ಂಗ್ ಗಳ ಕು�ತು (ಉ�ಾ., “E ಅಂದ�ೆ ಎಲ�ರೂ” ವಸ�ಸ್ “�ೕನ್”) �ಮ� 

ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ� ಮತು� ಈ �ಬ�ಂಧಗಳನು� ��ಧ ವ�ೕ�ಾನ ಗುಂಪ�ಗಳ ಪ��ಾರ ಏ�ೆ 

�ಂಗ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ವ�� ಮತು� ಅವ��ೆ �ಾವ �ೕ�ಯ ಕಂ�ೆಂಟ್ ಸೂಕ� ಎಂದು �ೕವ� �ಾ�ಸು��ೕ� 

ಎಂಬುದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�.



�ೕಕ್ಷ�ೆಯ ಅವ�ಯ �ೕ�ೆ ಒಂದು ಕ���

�ಮ� ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಆ�ಪ್ ಗಳ ಕು�ತು ಚ��ಸು�ಾಗ, ಅವರು �ಾವ ಆ�ಪ್ ಗಳ� �ಾಗೂ �ೇಮ್ ಗಳನು� ಅತ�ಂತ 

ಆನಂ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂಬ ಕು�ತು �ಾತ�ಾ�. ಅವ��ೆ �ಾವ�ದರ�� ಆಸ����ೆ ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು 

�ಾತ�ವಲ��ೆ, �ಾ�ೆ, �ೆಲಸ ಅಥ�ಾ �ೊರಗ�ೆ ಆಟ�ಾಡುವಂತಹ �ಷಯಗ��ೆಂ��ೆ ಅವರು ಈ ಆ�ಪ್ ಗಳ 

ಬಳ�ೆಯನು� ಸೂಕ��ಾ� ಸಮ�ೋಲನ�ೊ�ಸುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಇ�ೊಂದು ಉತ�ಮ ಅವ�ಾಶ�ಾ��ೆ.

ತಮ� �ಾಧನವನು� ಬಳಸು�ಾ� ಮಕ�ಳ� ಎಷು� ಸಮಯ ಕ�ೆಯ�ೇಕು ಎಂಬ ��ಾ�ರ �ಮ�ೆ �ಟ� �ಷಯ�ಾ��ೆ, 

ಆದ�ೆ ಈ ��ಗಳನು� �ೆಟ್ �ಾಡಲು Family Link ನ�� �ೆಲವ� ��ಾನಗ��ೆ.

�ೕಕ್ಷ�ೆ ಅವ�ಯ ��ಗಳ�

�ಮ� ಮಗು�ನ Android �ಾಧನ�ಾ�� �ೕವ� Family Link ಮೂಲಕ �ೈನಂ�ನ �ೕಕ್ಷ�ೆ ಅವ�ಯ 

ಅನುಮ�ಗಳನು� �ೆಟ್ �ಾಡಬಹುದು. �ಮ� ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಒಂ�ಷು� �ಾತ�ಾ�, ಪ�� �ನ �ಾಧನಗಳನು� 

ಎಷು� �ೊತು� ಬಳಸುವ�ದು ಸೂಕ� ಎಂಬ ಕು�ತು ಚ��ಸಲು ಮತು� �ಮ��� ಪ���ಬ��ಗೂ ಸೂಕ��ಾಗುವ 

��ಗ��ೆ ಸಮ��ಸಲು ಇ�ೊಂದು ಸದವ�ಾಶ�ಾ��ೆ. �ೕಕ್ಷ�ೆ�ೆ ಎಷು� ಸಮಯ ಲಭ���ೆ ಎಂಬುದನು� ತಂ�ೆ-�ಾ� 

ಮತು� ಮಕ�ಳ� �ೋಡಬಹುದು, ಇದ�ಂ�ಾ� ತಮ� ಮಕ�ಳ ತಂತ��ಾನ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ಯ�ಾ� �ವ��ಸಲು 

ತಂ�ೆ-�ಾ��ೆ �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ, ಅಥ�ಾ ಮಕ�� ೕೆ ಮುಂದುವ�ೆದು ಇದನು� �ವ��ಸಲು ಸಹ �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

ಮಲಗುವ ಸಮಯವನು� �ೆಟ್ �ಾ�

ಮಲಗುವ ಸಮಯ�ಾ�ಾಗ, ಮಕ�ಳ ಗಮನ ಅ��ತ� ಹ�ಯದ �ಾ�ೆ ಎಚ�ರವ��, �ಾ��ಯ �ೊತು� ಉತ�ಮ ��ೆ� 

�ಗುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ��ಾ��ೆ. ತಮ� ಮಗು ಮಲಗ�ೇ�ಾದ ಸಮಯದ��, ತಂ�ೆ-�ಾ�ಯು Family 
Link ಬಳ��ೊಂಡು �ಾಧನ “ಮಲಗುವ ಸಮಯವನು�” �ೆಟ್ �ಾಡಬಹುದು. �ಟ್ �ಾಲ್ �ೕಲ್� ನ�� ತಮ� 

ಅತು�ತ�ಮ ಪ�ದಶ�ನ �ೕಡಲು �ೈತನ� �ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ರಂ��, ಪ�ೕ�ೆಯ�� ಅತು�ತ�ಮ ಅಂಕಗಳನು� 

ಗ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಗಮನ �ೇಂ��ೕಕ�ಸುವವ�ೆ�ೆ, ಮಲಗುವ ಸಮಯದ�� �ಾಧನ-ಮುಕ��ಾ�ರುವ�ದರ �ಾನ�ಕ 

�ಾಗೂ �ೈ�ಕ ಪ��ೕಜನಗಳನು� ಮಕ�ಳ� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ��ಾ��ೆ. �ೕವ� ಮಲಗಲು 

�ದ��ಾಗು�ಾಗಲೂ ಸಹ, �ಮ��ೇ �ಾಧನಗ�ಂದ “ಕೂಲ್ ಆಫ್” ಆಗಲು ಏ�ೆ ಪ�ಯ��ಸು��ೕ� ಎಂಬುದನು� �ಮ� 

ಮಗು��ೆ �ವ�ಸಲು ಇದನು� ಒಂದು ಅವ�ಾಶವ�ಾ�� ಬಳ��ೊಳ�ಬಹುದು.

ಮಗು�ನ �ಾಧನವನು� ದೂರ�ಂದ�ೇ �ಾಕ್ �ಾ�

�ೋಂವಕ್� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ಾ�ಾಗ ಅಥ�ಾ ಮ�ೆಮಂ��ಂ��ೆ �ಾ�� ಊಟ �ಾಡುವ ಸಮಯ�ಾ�ಾಗ, 

Family Link ಆ�ಪ್ ಮೂಲಕ ತಂ�ೆ-�ಾ� ತಮ� ಮಗು�ನ �ಾಧನವನು� �ಾಕ್ �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾಧನಗಳನು� �ಾ�ಾಗ ಬಳ�ದ�ೆ �ೊಂದ�ೆ�ಲ�, ಮತು� ಅವ� �ಾ�ಾಗ ಆಫ್ ಆ�ರ�ೇಕು ಮತು� ತ��ಂದ 

ದೂರ�ರ�ೇಕು ಎಂಬ ಬ�ೆ� ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ� ಚ��ಸಲು ಮತು� �ಧ��ಸಲು ಇದು ಒ� �ೆಯ ಅವ�ಾಶ�ಾ��ೆ. 

ಒಂದು �ಾಧನವನು� ದೂರ�ಂದ�ೇ, �ಯಲ್-�ೈಮ್ ನ�� �ಾಕ್ �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದ�ಂದ ತಂ�ೆ-�ಾ��ೆ 

ತಮ� ���ಗಳ ಕು�ತು �ವ�ಸಲು ಮತು� �ೌಟುಂ�ಕ ��ಾ�ರಗಳನು� ಬಲಪ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ �ಗುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಗ�ದಶ�ನ ಮತು� �ೕ���ಾರ�ೆ ಒ�ೊ����ೆ �ೆರ�ೇರುತ��ೆ.



ಅವರು ಎ���ಾ��ೆ ಎಂದು �ೋ�

�ಮ�ೆ �ೆ�ೆದ ಮಕ�ಳ� ಅಥ�ಾ ಹ�ಹ�ೆಯದ ವಯ��ನ ಮಕ��ದ��ೆ, ಬಹುಶಃ �ೕವ� ಹ�ಾರದ�� �ಂತು, “ನನ� ಮಗ 

ಎ���ಾ��ೆ/ನನ� ಮಗಳ� ಎ���ಾ��ೆ?” ಎಂದು �ಮ�ೆ �ೕ�ೇ �ೇ��ೊಂಡ ಅನುಭವ�ಾ�ರಬಹುದು. �ಾ�ಾನ��ಾ�, 

ಅವರು ತಮ� ರೂ�ನ�� �ಾಂತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರು ರ�ೆ��ಾ�ೆ ತಮ� �ೆ�ೕ�ತ�ೊಂ��ೆ ಇ�ಾ��ೆ 

ಎಂಬುದನು� �ೕವ� ಮ�ೆತು���ರು��ೕ�. ಆದರೂ, ತಮ� �ಾಧನವನು� ಅವರು �ೊ�ೆಯ�� ಒ���ಾ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅದು 

ಆನ್ ಆ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಒ� �ೆಯದು, �ಮ� ಮಗುವನು� ಹುಡುಕಲು �ೕವ� Family Link 

ಬಳಸಬಹುದು.

�ೌಟುಂ�ಕ ಬದ��ೆಯನು� ����

�ಮ� ಮಗು ಅ�ೆ�ೕ�ಸು�ಾಗ ಅದರ �ಾಡು ಇ���ೊಳ�ಲು Family Link ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ�ಾದರೂ, �ಮ� 

ಮಕ�ಳ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಾ�ಟ್� ಆ�ರಲು ಮತು� ಆತ���ಾ�ಸ�ಂದ ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಅವ��ೆ �ೇ�ಾದ �ಾ�� 

�ೕಡುವ�ದು ಸಹ ಉಪಯುಕ��ಾ�ರುತ��ೆ. Be Internet Awesome ಎಂಬುದು ಮಕ���ೆ ��ಟಲ್ ಸುರಕ್ಷ�ೆ �ಾಗೂ 

�ಾಗ�ಕ�ೆಯನು� ಕ�ಸುವ ��ೕ�ಾ�ಂ ಆ��ೆ. Be Internet Awesome ಪ��ಾಣ�ೆ� �ೊ�ೆ�ಾ� ಸ� �ಾಕುವ 

ಮೂಲಕ, ಈ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು �ಮ� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತುಕ�ೆ �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದನು� ಪ�ಗ��. �ಮ� 

ಮಕ�ಳ� ಇಂಟರ್ �ಾ�ಂಡ್ ಎಂಬ ಉ�ತ, �ೆಬ್ ಆ�ಾ�ತ �ೇಮ್ ಆಡಲು ಸಹ �ೕವ� ��ೕ�ಾ��ಸಬಹುದು; ಸದೃಢ 

�ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದು, ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಕರು�ಾಳ� ಆ�ರುವ�ದು, ��ಂಗ್ �ಾಗೂ �ಾ��ಮ್ ಗ�ಂದ 

ದೂರ�ರುವ�ದು ಮತು� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಜನರ �ೌರವದ ಕು�ತು �ಾಳ�ವ�ಸುವ �ಷಯಗಳ ಅ�ವನು� ಇದು 

ಬಲಪ�ಸುತ��ೆ. Family Link ಆ�ಪ್ ನ �ನು�ನ��ರುವ “ಕುಟುಂಬಗ��ಾ� ಸಲ�ೆಗಳ�” ಎಂಬ��ಂದ ಅವರು 

�ೇರ�ಾ� ಇಂಟರ್ �ಾ�ಂಡ್ �ೆ �ಂಕ್ �ಾಡಬಹುದು.

�ಾಧನದ ಸ�ಳವನು� ಆನ್ �ಾ�

�ಮ� ಮಗು�ನ ಸ�ಳವನು� �ೕವ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಏ�ೆ ಉಪಯುಕ��ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂಬ ಬ�ೆ� �ಮ� ಮಕ���ೆಂ��ೆ 

�ಾತ�ಾ�.

�ಮ� ಮಗು �ೆ�ೆದ �ಾ�ೆ �ೆ��ಂಗ್ ಗಳನು� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾ�

�ಮ� ಮಗು �ೆ�ೆದ �ಾ�ೆ, �ೕವ� ಅವರ �ಾ�ೆ �ಾಗೂ �ಾಧನದ ಹಲ�ಾರು �ೆ��ಂಗ್ ಗಳನು� Family Link �ಂದ 

ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು. ಈ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ ಕು�ತು �ಮ� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�, ಮತು� ಭ�ಷ�ದ�� ಅವರು 

ತಮ��ೇ �ಾ�ೆಗಳನು� �ಾಗೂ �ಾಧನವನು� �ವ��ಸಲು �ದ��ಾಗಲು ಇವ� �ೇ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ ಎಂಬ 

ಕು�ತು �ಾತ�ಾ�.


