
آپ 
بطور ڈیجیٹل شہری

احترام کے ساتھ گفتگو کرنا



ڈیجیٹل شہری
ڈیجیٹل شہری وه فرد ہوتا ہے جسے اعتماد کے ساتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا 

استعمال کرنے کی صالحیت اور علم حاصل ہوتا ہے تاکہ وه آن الئن نظر 

آنے والی چیزیں سمجھ سکے، مثبت انداز میں انگیج ہو سکے اور دوسروں 

سے گفتگو کر سکے۔ 



آگے کیا ہوگا

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

پرنٹ

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

آن الئن تنقیدی طرز فکر رکھنا: 
تنقیدی طرز فکر اپنائیں

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



آن الئن گفتگو کرنے کا مطلب 
؟کیا ہے؟ 



حقوق

شہری ہونے کے ناطے



حکومت

پریس

قانون



ذمہ داریاں

شہری ہونے کے ناطے



ڈیجیٹل شہریت

رسائی حاصل کریں

صحت مند رہیں

سمجھیں

محفوظ رہیں

احترام کے ساتھ
گفتگو کریں

حقوق اور ذمہ داریوں
کو پہچانیں

خرید و فروخت کریں

قوانین پر عمل کریں



آن الئن گفتگو کرنا



آن الئن گفتگو کے 
طریقے



موصول کریں

آن الئن گفتگو کے طریقے



بنائیں

آن الئن گفتگو کے طریقے



ناظرین

آن الئن گفتگو کے طریقے



آن الئن پلیٹ فارمز

ویب براؤزر
سوشل میڈیا پلیٹ فارم
آن الئن ایپلی کیشنز

آن الئن گیمز



ڈیجیٹل زبان



آن الئن گفتگو کرنے کا
کیا مطلب ہے؟

آن الئن اور آف الئن گفتگو میں کیا فرق 
ہے؟ 



آپ کس قسم کے فرد 
ہیں؟



آپ حقیقی زندگی میں

آپ کس قسم کے فرد ہیں؟



آپ آن الئن

آپ کس قسم کے فرد ہیں؟



لڑکی اور لڑکا کچھ ہفتوں پہلے آن الئن ملے۔

اور وه اچھے دوست بن گئے!

تاہم حال ہی میں انہیں ایک دوسرے کو 
سمجھنے میں کچھ پریشانیاں ہو رہی 

تھیں۔



ہیلو، ہماری جو بحث ہوئی تھی اس کی 
وجہ سے پریشان تو نہیں؟

ہاں، میں ٹھیک ہوں

مجھے آپ کا رویہ بالکل پسند نہیں 
آیا۔

رائے کیلئے شکریہ



پورا میسج سمجھنے میں مزید دشواری ہے کیوں کہ…

آن الئن گفتگو کرنا حقیقی زندگی سے مختلف ہے۔ 

آن الئن ہمارے الفاظ کو اشاروں کا سہارا نہیں ملتا ہے۔
 



آن الئن اور آف الئن گفتگو میں کیا فرق ہے؟ 

آن الئن گفتگو میں احترام سے پیش آنا کیوں اہم ہے؟ 



سرگرمی
گیم کا مقصد کسی پریشانی کا حل پیش کرنا ہے!

پارٹنر تالش کریں!•
درج ذیل میں سے کوئی ایک موضوع منتخب کریں۔•
آپ کے پاس منتخب موضوع پر بات کرنے کیلئے 5 منٹ ہیں۔•
جب بھی آپ ایک دوسرے کو جواب دیں آپ کو "نہیں، لیکن" سے شروعات کرنی ہوگی… •

سڑک کی ٹریفک1.

پانی کی کمی2.

بہترین غذا 3.

5 منٹ



اگر آپ کو گفتگو کے دوران ہونے والے 
احساس کا اظہار کرنے کیلئے کسی ایموجی کا 
انتخاب کرنا ہو تو وه کونسی ہوگی اور اس کی 

وجہ کیا ہوگی؟

آپ کے خیال میں کن چیزوں سے گفتگو کو 
بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ؟



ہم اپنی ذاتی رائے، خیاالت اور 
تجربات میں محو ہو جاتے ہیں۔



اور سکرین کے پیچھے موجود 
دوسرے فرد کو بھول جاتے ہیں۔



لیکن ہر سکرین کے پیچھے بالکل آپ اور 
میرے جیسا ایک انسان ہوتا ہے جس کے 
منفرد تجربات اور پس منظر ہوتے ہیں۔

اور اس بات کا دھیان رکھنے سے ہمیں ان 
سے ہمدردی کرنے اور خود کو ان کی جگہ 
رکھ کر ان کے نظریات کو سمجھنے میں مدد 

ملتی ہے۔



آن الئن گفتگو میں احترام سے پیش آنا کیوں اہم ہے؟

ہم احترام کے ساتھ آن الئن گفتگو کس طرح کرتے ہیں؟ 
 



دوسروں کا خیال کریں
__________________

احترام کرنا اور اختالفات کو قبول 
کرنا



تناظر



تتلی یا دو چہرے



خالصہ

آن الئن اور آف الئن گفتگو میں کیا فرق ہے؟

کوئی فرد کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے 
سمجھنے میں مشکل (کوئی باڈی لینگویج یا لہجہ 

نہیں) 

آن الئن گفتگو میں احترام سے پیش آنا کیوں اہم ہے؟

جب ہم دوسروں کا احترام اور اختالفات کو قبول کرتے ہیں 
تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر سکرین کے 

پیچھے ایک انسان موجود ہے - ہم ایسی گفتگو کر سکتے 
ہیں جو ہمیں اور کمیونٹیز کو بہتر بنا سکتی ہے اور مزید 

مفید ہو سکتی ہے۔ 

آپ بطور ڈیجیٹل شہری



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 کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ
خود کیلئے محفوظ ڈیجیٹل 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 محفوظ ڈیجیٹل طرز عمل یعنی آن الئن گفتگو کا طریقہ، خطرناک لوگوں سے نپٹنا

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