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 ھ١٤٤٤جمادی االول  ١٣ء | ٢٠٢٢دسمبر  ٦

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته آپ پر درود و سالم ہو۔

 :نگہداشت کرنے والے/پيارے والدين 

 سوشل براڈبینڈ / فون ٹیرف | مہارت ٹول کٹ | آن الئن حفاظت کی رہنمائی

 ہيں. سےاور بہترين صحت ے مجھے اميد ہے کہ آپ اچھ

 .ہوميں آپ کو کچھ اہم معلومات فراہم کرنے کے لئے لکھ رہا ہوں جو شايد آپ کے لئے مفيد 

 سوشل براڈبینڈ / فون ٹیرف:

پر لوگوں  شرائطزندگی گزارنے کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے درميان ٹيلی کام فراہم کرنے والوں نے سوشل براڈبينڈ اور فون ٹيرف کو کچھ 

 کے لئے دستياب کرايا ہے۔

براڈبينڈ اور فون ٹيرف پيش  اہل گھرانوں کے لئے سستے آف کام )مواصالتی ريگوليٹر( نے فراہم کنندگان کی ايک فہرست مرتب کی ہے جو

 . tariffs-https://bit.ly/ofcomکرتے ہيں۔ مزيد معلومات اور اہليت کے لئے براہ کرم مالحظہ کريں: 

سواالت براہ راست فراہم  -مدنی اسکولز فيڈريشن ان محصوالت کے لئے آپ کی اہليت کے بارے ميں انتظاميہ يا مشورہ دينے ميں شامل نہيں ہے 

 ۔سکتے ھيںکنندگان کے ساتھ کيے جا

 مہارت ٹول کٹ:

ں۔ خاص طور پر ، اہم کورسز  جو آپ کو مختلف شعبوں ميں نئی مہارتيں سيکھنے ميں آپ کی مدد کرنے کے لئے مفت کورسز دستياب ہي

 کمپيوٹر / انٹرنيٹ / آفس ايپلی کيشنز )جيسے ورڈ پروسيسرز ، اسپريڈشيٹ ، وغيرہ( استعمال کرنے ميں مدد کرتے ہيں ، عملی رياضی ، پيشہ

مہارت ٹول کٹ مالحظہ ورانہ ترقی اور ذاتی نمو / فالح و بہبود۔ مزيد معلومات کے لئے نيشنل کيريئرز سروس کی ويب سائٹ پر 

 .toolkit-https://bit.ly/skills۔کريں

خاص طور پر ٹيکنالوجی سے چلنے والی دنيا کو ديکھتے ہوئے ضروری مہارتوں کا ہونا جس ميں ہم رہ رہے ہيں آپ اپنے بچے کو ان کے 

 .ھيںکر سکتے سيکھنے اور ترقی کے ساتھ مدد 

 براڈ بینڈ اور ڈیجیٹل آالت کے لئے والدین کے کنٹرول:

، انٹرنيٹ بچوں کے لئے تفريح ، سيکھنے اور تخليقی ہونے کے لئے ايک عمدہ جگہ ہے ليکن انہيں سائبر غنڈہ گردی ، نامناسب مواد ، گرومنگ 

 شناخت کی چوری ، سيکسٹنگ وغيرہ جيسے چيلنجنگ مسائل بھی بے نقاب کرسکتا ہے۔

الدين / نگہداشت کرنے والوں کی حيثيت سے ، يہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو آن الئن خطرات سے بچانے کے لئے ٹکنالوجی کے و

آپ کو پريشان کن / نامناسب مواد کی نگرانی ، مسدود اور فلٹر کرنے کی اجازت ديتے ہيں۔ يہ  والدین کے کنٹرولاستعمال کی نگرانی کريں۔ 

ميں گائيڈز شامل ہيں جو آپ کو اپنے  ويب سائٹکے اندر متعدد آالت ، نيٹ ورکس اور ايپس ميں کام کرتے ہيں۔ مندرجہ ذيل کنٹرول آپ کے گھر 

ہر گھر کے براڈبينڈ ، ڈيجيٹل ڈيوائسز اور ايپس پر والدين کے کنٹرول کو ترتيب دينے کا طريقہ دکھاتی ہيں جو آپ کے بچے گھر کے اندر / با

 .controls-ntalpare-https://bit.ly/imاستعمال کرسکتے ہيں:

 سکرین کا وقت

ہوں کہ آپ اپنے بچے کی حفاظت اور صحت کے نقطہ نظر سے ٹکنالوجی کے استعمال کی قريب سے نگرانی کريں تاکہ  کو مشورہ ديتاميں آپ 

و بہبود پر اس بات کو يقينی بنايا جاسکے کہ آپ کے بچے کے پاس اسکرين کا ضرورت سے زيادہ وقت نہ ہو جس سے ان کی صحت اور فالح 

 منفی اثر پڑ سکتا ہے۔

 :حاصل ھو سکتی ھےمدد مفيد سے آپ کو مندرجہ ذيل ويب سائٹس   

 security-cyber-https://bit.ly/ncscسائبر سيکورٹی:  •

 app-mobile-https://bit.ly/nosنيشنل آن الئن سيفٹی موبائل ايپ:  •

 matters-https://bit.ly/internetہے(: انٹرنيٹ کے معامالت )معلومات / رہنمائی کا خزانہ فراہم کرتا  •

 مشکل وقت ميں آپ کی مدد کرنے ميں کارآمد ثابت ہوں۔ميری دعا ہے کہ مذکورہ باال معلومات اس 

 اگر آپ کو آن الئن حفاظت کے سلسلے ميں مزيد مدد يا مشورہ کی ضرورت ہے تو، براہ کرم اسکول سے رابطہ کرنے ميں ہچکچاہٹ نہ کريں.

 والسالم،

 تعمران ايسجناب 
 اسسٹنٹ ہيڈ ٹيچر

 مدنی اسکولز فيڈريشن

https://bit.ly/ofcom-tariffs
https://bit.ly/skills-toolkit
https://bit.ly/im-parental-controls
https://bit.ly/ncsc-cyber-security
https://bit.ly/nos-mobile-app
https://bit.ly/internet-matters
https://bit.ly/internet-matters
https://bit.ly/internet-matters

