
آپ کا
ڈیجیٹل فٹ پرنٹ



انٹرنیٹ پر اپنی موجودگی کے بارے 
میں بات کریں: آپ کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ

دوسروں سے ذمہ داری کے ساتھ 
جڑیں: آپ بطور ڈیجیٹل شہری

آن الئن تنقیدی طرز فکر اپنائیں: 
تنقیدی طرز فکر اپنائیں

ہم ذمہ دار ڈیجیٹل صارف کیسے بن سکتے ہیں؟
ایک محفوظ آن الئن ماحول بنائیں

آگے کیا ہوگا



5 منٹ

ٹیبل گروپ / جوڑوں میں درج ذیل سوال پر تبادلہ خیال کریں: 

ڈیجیٹل شناخت کیا ہوتی ہے؟•

سرگرمی



آپ کی ڈیجیٹل
شناخت



عائشہ کو آداب کہیں!
عائشہ نے ابھی ابھی آن الئن دنیا میں شمولیت اختیار کی 

ہے۔ 

آج ہمارا ہدف عائشہ کے آن الئن سفر میں مدد کرنا ہے!

آئیے عائشہ کے بارے میں جانتے ہیں۔



اس کی عمر 19 سال ہے اور وه نرسنگ کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ وه کراچی 
سے ہے اور اسے موسیقی پسند ہے! گھر میں وه اور اس کا بھائی علی ایک ساتھ 
پلے بڑھے ہیں۔ دونوں کے درمیاں بہت محبت ہے کیونکہ علی اس سے صرف 2 

سال چھوٹا ہے۔ علی کو بھی فارغ وقت میں فلمیں دیکھنا پسند ہیں۔ 

بنیادی معلومات



ہم نے اس کی شناخت کے پہلوؤں 
کے ذریعے کیا جانا۔

19 سال 
کی ہے

نرس 
ہے

متوسط 
طبقے سے 

ہے

فلمیں پسند 
ہیں

کراچی 
سے ہے

پاکستانی ہے

موسیقی

لڑکی ہے



5 منٹ

ٹیبل گروپ / جوڑوں میں درج ذیل سوال پر تبادلہ خیال کریں: 

ان سب سے ڈیجیٹل شناخت کیسے قائم ہوگی؟•

سرگرمی



کیا شیئر کرنا چاہیے



اپنی ڈیجیٹل شناخت کا تحفظ کرنا کیوں اہم 
ہے؟



دوست

خاندان

کیا شیئر کرنا چاہیے

کولیگز یا
ساتھی طلباء



آپ کے آن الئن نقش
آپ کے آن الئن رویے 

سے
آپ کے نقش اس بنیاد پر بنتے ہیں 
کہ آپ معلومات کا انتظام کیسے 

کرتے ہیں



پروفائل اور ذاتی معلومات

آپ اپنے بارے میں کیا 
شیئر کرتے ہیں

آن الئن دوست اور تعلقات

ووه کون لوگ ہیں جنہیں اس 
معلومات تک رسائی حاصل 

ہے 

پوسٹیں

آپ کیا شیئر / الئک کرتے ہیں

میسج



تصاویر

سوشل میڈیا اکاؤنٹس

سکول

مالزمت اور مالک

خبریں

کمیونٹی یا سوشل گروپس

ایسے طریقے جن سے دوسرے افراد 
ہم سے متعلق معلومات تک رسائی 

حاصل کر سکتے ہیں



آگاه رہنا



ساکھ

آگاه رہنا



رقم کی چوری

آگاه رہنا



شناخت کی چوری

آگاه رہنا



اجنبی

آگاه رہنا



سیکورٹی پروگرامز

اپنی ڈیجیٹل شناخت کا تحفظ



چونکہ لوگ مختلف طریقوں سے ہمارے 
بارے میں معلومات تک رسائی حاصل 
کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر ہمیں 

نقصان پہنچانے کیلئے استعمال کر 
سکتے ہیں 

لیکن ہم مختلف آن الئن خطرات سے بچنے 
کیلئے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے 

ہیں۔ 

اپنی ڈیجیٹل شناخت کا تحفظ کرنا کیوں اہم ہے؟

خالصہ



ہم ذمہ دار ڈیجیٹل صارف کیسے بن 
سکتے ہیں؟

ایک محفوظ آن الئن ماحول بنائیں

1۔ انٹرنیٹ پر اپنی موجودگی کے بارے میں بات کریں: آپ کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ
خود کیلئے انٹرنیٹ پر محفوظ طرز عمل یعنی رازداری/سیکورٹی سیٹنگز، آپ کیا شیئر کرتے ہیں

2۔ دوسروں سے ذمہ داری کے ساتھ جڑیں: آپ بطور ڈیجیٹل شہری
دوسروں کے حوالے سے انٹرنیٹ پر محفوظ طرز عمل یعنی آن الئن گفتگو کا طریقہ، خطرناک افراد کو سنبھالنا

3۔ آن الئن تنقیدی طرز فکر اپنائیں: تنقیدی طرز فکر اپنائیں
اپنی کمیونٹی کیلئے انٹرنیٹ پر محفوظ طرز عمل یعنی مختلف اقسام کی معلومات پر ردعمل کا طریقہ، جھوٹی خبروں کا انتظام
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