
ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ Family Link 
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕಾಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮರಳನುನು 
ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಇಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನರಳು ಎಲೆಲಿಲೂಲಿ ಇವೆ - ಮತುತು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವು ಯಾವಾರಲೂ 
ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಮನವನುನು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸುತತುವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಕಕಾಳ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿೋಡಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮರಳನುನು ಅರ್ಗಮಾಡಿಕೊಳುಳುವುದು ಮತುತು ರಚಿಸುವುದು, ಕುಟುಂಬರಳಿಗೆ 
ಮಹತ್ವದ ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೆೋಕ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ “ಪವರ್ ಪೆಲಿೋ” – ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೋಗೆ ಇರಬೆೋಕೆಂದೆೋನಿಲಲಿ. ಇದನುನು ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿಸುವ 
ಮೂಲಕ, ಈ ನಿಯಮರಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮರು ಅರ್ಗಮಾಡಿಕೊಳಳುಲು ನಿೋವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯರಳು, Family Link ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫೋಚರ್ ರಳ ಮೋಲೆ ರಮನ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರಿಸುತತುವೆ, ಆದರೆ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚರೆ್ಗರಳು ಎಲಾಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿರೂ ಉಪಯುಕತುವಾಗಿರಬಹುದು. Family Link 
ಎಂಬುದು, ಮಕಕಾಳು Android ಸಾಧನವನುನು ಬಳಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಅದರ ಜಾಡು ಇರಿಸಿಕೊಳಳುಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು, Android* ಅರವಾ iPhone ನಲ್ಲಿ Family Link ಬಳಸಬಹುದು.

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


ವಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೊೋಲನ ಸಾಥಾಪಿಸುವುದು

ತಮ್ಮ ಸಾಧನವನುನು ಬಳಸುತಾತು ಮಕಕಾಳು ಎಷು್ಟ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೆೋಕು ಎಂಬ ನಿರಾ್ಗರ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, 
ಆದರೆ ಈ ಮಿತಿರಳನುನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು Family Link ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿರಾನರಳಿವೆ.

ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಅವಧಿಯ ಮಿತಿರಳು

ನಿಮ್ಮ ಮರುವಿನ Android ಸಾಧನಕಾಕಾಗಿ ನಿೋವು Family Link ಮೂಲಕ ದೆೈನಂದಿನ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಅವಧಿಯ ಅನುಮತಿರಳನುನು ಸೆಟ್ 
ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷು್ಟ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾಧನರಳನುನು ಎಷು್ಟ ಹೊತುತು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕತು ಎಂಬ 
ಕುರಿತು ಚಚಿ್ಗಸಲು ಮತುತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿರೂ ಸೂಕತುವಾರುವ ಮಿತಿರಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲು ಇದೊಂದು ಸದವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಮಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತುತು ಮಕಕಾಳು ನೊೋಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕಕಾಳ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಬಳಕೆಯನುನು ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ನಿವ್ಗಹಸಲು ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾರುತತುದೆ, ಅರವಾ ಮಕಕಾಳ ೋೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇದನುನು 
ನಿವ್ಗಹಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾರುತತುದೆ.

ಮಲರುವ ಸಮಯವನುನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ

ಮಲರುವ ಸಮಯವಾದಾರ, ಮಕಕಾಳ ರಮನ ಅತಿತುತತು ಹರಿಯದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಸಿ, ರಾತಿ್ರಯ ಹೊತುತು ಉತತುಮ ನಿದೆದೆ ಸಿರುವಂತೆ 
ನೊೋಡಿಕೊಳುಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮರು ಮಲರಬೆೋಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯು Family Link ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ಸಾಧನ “ಮಲರುವ ಸಮಯವನುನು” ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತು್ಯತತುಮ ಪ್ರದಶ್ಗನ ನಿೋಡಲು ರೆೈತನ್ಯ 
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ, ಪರಿೋಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅತು್ಯತತುಮ ಅಂಕರಳನುನು ರಳಿಸುವುದಕಾಕಾಗಿ ರಮನ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರಿಸುವವರೆಗೆ, 
ಮಲರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ-ಮುಕತುವಾಗಿರುವುದರ ಮಾನಸಿಕ ಹಾರೂ ದೆೈಹಕ ಪ್ರಯೊೋಜನರಳನುನು ಮಕಕಾಳು 
ಅರ್ಗಮಾಡಿಕೊಳುಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿೋವು ಮಲರಲು ಸಿದ್ಧರಾರುವಾರಲೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮದೆೋ ಸಾಧನರಳಿಂದ “ಕೂಲ್ ಆಫ್” 
ಆರಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತುೋರಿ ಎಂಬುದನುನು ನಿಮ್ಮ ಮರುವಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಇದನುನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನಾನುಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳಳುಬಹುದು.

ಮರುವಿನ ಸಾಧನವನುನು ದೂರದಿಂದಲೆೋ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಹೊೋಂವಕ್್ಗ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಾದಾರ ಅರವಾ ಮನೆಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾತಿ್ರ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಾದಾರ, Family 
Link ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮರುವಿನ ಸಾಧನವನುನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾರುತತುದೆ. ಸಾಧನರಳನುನು ಯಾವಾರ 
ಬಳಸಿದರೆ ತೊಂದರೆಯಿಲಲಿ, ಮತುತು ಅವು ಯಾವಾರ ಆಫ್ ಆಗಿರಬೆೋಕು ಮತುತು ತಮಿ್ಮಂದ ದೂರವಿರಬೆೋಕು ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು 
ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಚಚಿ್ಗಸಲು ಮತುತು ನಿಧ್ಗರಿಸಲು ಇದು ಒಳ ಳೆುಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಧನವನುನು ದೂರದಿಂದಲೆೋ, ರಿಯಲ್-
ಟೆೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾರುವುದರಿಂದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್್ರಯೆರಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲು ಮತುತು ಕೌಟುಂಬಿಕ 
ನಿರಾ್ಗರರಳನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿರುತತುದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಗದಶ್ಗನ ಮತುತು ಮೋಲ್್ವರಾರಣೆ ಒಟೊ್ಟಟ್್ಟಗೆ ನೆರವೆೋರುತತುದೆ.



ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಳಕೆ

ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಬ್ಗಂಧರಳು ಹಾರೂ ಆ್ಯಪ್ ಅನುಮೋದನೆರಳು
ಒಂದು ಮರುವು Google Play ಸೊ್ಟೋರ್ ಅನುನು ಪ್ರವೆೋಶಿಸಿದಾರ ಗೆೋಮ್ ರಳು, ಚಲನಚಿತ್ರರಳು, ಶೆೋೋರಳು, ಪುಸತುಕರಳು ಹಾರೂ 
ಇನನುಷ್ಟನುನು ಬೌ್ರಸ್ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾರುತತುದೆ. ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, Family Link ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆ-ತಾಯಿ:

• ರೆೋಟ್ಂಗ್ ರಳನುನು ಆಧರಿಸಿ, ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊೋಚರಿಸಬೆೋಕು ಎಂಬುದನುನು ನಿಬ್ಗಂಧಿಸಬಹುದು
• ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಲೊೋಡ್ (ಉಚಿತ ಅರವಾ ಪಾವತಿ) ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದನುನು ಅರತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು
• ಡೌನ್ ಲೊೋಡ್ ಅನುನು ವಿನಂತಿಸಿದಾರ, ಆ್ಯಪ್ ನ ಮಾಹತಿಯನುನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಸಬಹುದು ಮತುತು ಅದು ಜಾಹೋರಾತುರಳನುನು 

ಹೊಂದಿದೆಯೆೋ, ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಖರಿೋದಿರಳನುನು ಹೊಂದಿದೆಯೆೋ ಅರವಾ ನಿೋವು ವಿರಾರ ಮಾಡಬೆೋಕಾದಂತಹ ಅನುಮತಿರಳನುನು 
ಹೊಂದಿದೆಯೆೋ ಎಂಬುದನುನು ಕಂಡುಹಡಿಯಬಹುದು

ಅಸಿತುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆೋಟ್ಂಗ್ ರಳ ಕುರಿತು (ಉದಾ., “E ಅಂದರೆ ಎಲಲಿರೂ” ವಸ್ಗಸ್ “ಟ್ೋನ್”) ನಿಮ್ಮ ಮರುವಿನೊಂದಿಗೆ 
ಮಾತನಾಡಿ ಮತುತು ಈ ನಿಬ್ಗಂಧರಳನುನು ವಿವಿಧ ವಯೊೋಮಾನ ರುಂಪುರಳ ಪ್ರಕಾರ ಏಕೆ ವಿಂರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ವಿವರಿಸಿ 
ಮತುತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೂಕತು ಎಂದು ನಿೋವು ಭಾವಿಸುತಿತುೋರಿ ಎಂಬುದನುನು ಅರ್ಗಮಾಡಿಕೊಳಳುಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

ಆ್ಯಪ್  ಚಟುವಟ್ಕೆ ವರದಿರಳು

ಮಕಕಾಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧನರಳೊೆಂದಿಗೆ ಏನೆೋನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಾತುರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದದೆರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಕುರಿತು 
ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಾಳೊೆಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಿಜಕೂಕಾ ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಮರು ರಾಟ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾತುರೆಯೆೋ? ಗೆೋಮ್ ಆಡಲು 
ಇಷ್ಟಪಡುತಾತುರೆಯೆೋ? ಓದುವ ಹವಾ್ಯಸ ಹೊಂದಿದಾದೆರೆಯೆೋ? ನಿಮ್ಮ ಮರು ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ರಳು ಹಾರೂ ಗೆೋಮ್ ರಳನುನು ತುಂಬಾ 
ಅನಂದಿಸುತಾತುರೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತುತು Family Link ನ ಆ್ಯಪ್ ಚಟುವಟ್ಕೆ ವರದಿರಳನುನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯವನುನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತಾತುರೆ ಎಂದು ನೊೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮರುವು ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮತುತು 
ಪ್ರತಿ ತಿಂರಳು ಎಷು್ಟ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತಾತುರೆ ಎಂಬ ವಿಶೆಲಿೋಷಣೆಯನುನು ಈ ವರದಿರಳು ಒದಗಿಸುತತುವೆ.

ಆ್ಯಪ್ ರಳನುನು ಮರೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮರು ಏನನುನು ವಿೋಕ್ಷಿಸುತಿತುದಾದೆರೆ, ಆಡುತಿತುದಾದೆರೆ ಮತುತು ಕಲ್ಯುತಿತುದಾದೆರೆ ಎಂಬುದನುನು ಆಧರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮರುವಿಗೆ ಸೂಕತುವಾದ 
ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಅವಧಿಯನುನು ನಿೋವು ನಿಧ್ಗರಿಸಬಹುದು. ಚಟುವಟ್ಕೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮರು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅನುನು ತಿೋರಾ ಹೆಚು್ಚ 
ಬಳಸುತಿತುದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರ ಮಚಿ್ಚನ ಹೊಸ ಗೆೋಮ್), ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿೋವು ಆ ಆ್ಯಪ್ ಅನುನು ಅವರ ಸಾಧನದಿಂದ 
ತಾತಾಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ತಾವು ಆ್ಯಪ್ ಅನುನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತಿತುರುವ ಸಮಯಾವಧಿಯು ಆರೊೋರ್ಯಪೂಣ್ಗವಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮರುವಿಗೆ ಅನಿಸುತತುದೆಯೆೋ, ಇಲಲಿವೆೋ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಚಿ್ಗಸಿ ಮತುತು ಅವರು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಬೆೋಕೆಂದು 
ನಿೋವು ಏಕೆ ಹೆೋಳುತಿತುರುವಿರಿ ಎಂಬುದನುನು ವಿವರಿಸಿ. ಅವರ ಆ್ಯಪ್ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಏನನೂನು (ಅಂದರೆ ಗೆೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರರತಿ ಅರವಾ 
ಅಧಿಕ ಅಂಕರಳು) ಅಳಿಸಲಾರುವುದಿಲಲಿ - ನಿಮ್ಮ ಮರುವಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಅನುನು ಮತೆತು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಿೋವು ನಿಧ್ಗರಿಸುವವರೆಗೆ ಅದನುನು 
ಮರೆಮಾಡಲಾರುತತುದೆ, ಅಷೆ್ಟೋ.



ಸೆಟ್್ಟಂಗ್ ರಳನುನು ನಿವ್ಗಹಸುವುದು

ಸಾಧನದ ಸಥಾಳವನುನು ಆನ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮರುವಿನ ಸಥಾಳವನುನು ನಿೋವು ತಿಳಿದುಕೊಳುಳುವುದು ಏಕೆ ಉಪಯುಕತುವಾಗಿರುತತುದೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಾಳೊೆಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮರು ಬೆಳೆದಂತೆ ಸೆಟ್್ಟಂಗ್ ರಳನುನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮರು ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ, ನಿೋವು ಅವರ ಖಾತೆ ಹಾರೂ ಸಾಧನದ ಹಲವಾರು ಸೆಟ್್ಟಂಗ್ ರಳನುನು Family Link ನಿಂದ 
ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆರಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಮರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತುತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೆೋ 
ಖಾತೆರಳನುನು ಹಾರೂ ಸಾಧನವನುನು ನಿವ್ಗಹಸಲು ಸಿದ್ಧರಾರಲು ಇವು ಹೆೋಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನುನು ನಿಮಿ್ಗಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಮರು ಅನೆ್ವೋಷಿಸುವಾರ ಅದರ ಜಾಡು ಇರಿಸಿಕೊಳಳುಲು Family Link ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆಯಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಾಳು 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾ್ಮಟ್್ಗ ಆಗಿರಲು ಮತುತು ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ ಅನೆ್ವೋಷಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಮಾಹತಿ ನಿೋಡುವುದು ಸಹ 
ಉಪಯುಕತುವಾಗಿರುತತುದೆ. Be Internet Awesome ಎಂಬುದು ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತು ನಾರರಿಕತೆಯ ಕುರಿತು 
ಕಲ್ಸುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಗಾ್ರಂ ಆಗಿದೆ. Be Internet Awesome ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಹ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಈ ವಿಷಯರಳ 
ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಮರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದನುನು ಪರಿರಣಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಾಳು ಇಂಟರ್ ಲಾಯಂಡ್ ಎಂಬ ಉಚಿತ, 
ವೆಬ್ ಆರಾರಿತ ಗೆೋಮ್ ಆಡಲು ಸಹ ನಿೋವು ಪ್ರೋತಾಸಾಹಸಬಹುದು; ಸದೃಢ ಪಾಸ್ ವಡ್್ಗ ರಳನುನು ರಚಿಸುವುದು, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಕರುಣಾಳು ಆಗಿರುವುದು, ಫಶಿಂಗ್ ಹಾರೂ ಸಾಕಾಯಾಮ್ ರಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತುತು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಗೌರವದ ಕುರಿತು 
ಕಾಳಜಿವಹಸುವ ವಿಷಯರಳ ಅರಿವನುನು ಇದು ಬಲಪಡಿಸುತತುದೆ. Family Link ಆ್ಯಪ್ ನ ಮನುವಿನಲ್ಲಿರುವ “ಕುಟುಂಬರಳಿಗಾಗಿ 
ಸಲಹೆರಳು” ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನೆೋರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ ಲಾ್ಯಂಡ್ ಗೆ ಲ್ಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

* ಮರುವಿನ ಸಾಧನಕಾಕಾಗಿ, Nougat +7.0 ಅನುನು ರನ್ ಮಾಡುವ Android ಸಾಧನರಳಲ್ಲಿ ಮತುತು Marshmallow 6.0 ಹಾರೂ 
Lollipop 5.0 ಅನುನು ರನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಾಧನರಳಲ್ಲಿ Family Link ರನ್ ಆರುತತುದೆ. google.com/familylink/setup 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇನನುಷು್ಟ ತಿಳಿದುಕೊಳಿಳು

ಮುಕಾತಾಯ

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/

