
ಆ� �ೈ�  ಕ�� �ೆಷ� ಗಳ ಬ� �ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ

ಒಂದು ಆ� �ೈ�  �ೆಷ�  �ಯ�ತ�ಾ� ಆ�� �ಾ�ದ ಸಮಯದ�� ಮತು� �ೕ�� �ಾನ��ೆ��ಂ� ಅಥ�ಾ
�ೈ�-��ೕ�ಂ� ಟೂ� ಗಳ ಸ�ಾಯ�ಂದ ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಗಳನು� ನ�ೆಸುವ�ದು �ೕವ� ಮ� �ೆ
�ೈಯ��ಕ�ಾ� �ೇ��ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ಮ� Code Club ಅಥ�ಾ CoderDojo ಒ���ೆ ಕ�ಯುವಂ�ೆ �ಾಡಲು �ಮ�ೆ
ಒ� �ೆಯ �ಾಗ��ಾ��ೆ.

�ಾವ� ಈ �ಾಗ�ದ��ಯನು� ಸಮು�ಾಯ ಸದಸ�ರ ಅನುಭವಗಳ� ಮತು� ಪ�����ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ
ಅ�ವೃ��ಪ��� �ೇ�ೆ, ಮತು� ಅಗತ��ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ �ಾವ� ಅದನು� ನ�ೕಕ�ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸು� �ೇ�ೆ.

�ಮ� ಕ�� ನ�� ಮೂವರು ಕ�ಯುವವರ� ಅಥ�ಾ ಮೂವ��ರ�, �ಮ� ಸಮು�ಾಯವನು� �ೕವ� �ೆ�ಾ��
��ದು�ೊಂ���ೕ�. ಪ���ಂದು ಕ�� ಅನುಭವವ� ಅನನ��ಾ��ೆ, ಆದ��ಂದ ಈ �ಾಗ�ದ��ಯನು� �ಮ� ಕ�� �ೆ
ಸ��ೊಂದುವಂ�ೆ ಅಳವ���ೊಳ��ವಂ�ೆ �ಾವ� �ಮ�ನು� ��ೕ�ಾ��ಸು� �ೇ�ೆ.

ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಗಳನು� �ೋ�� �ಾಡುವ ಐದು ಅಂಶಗಳ�:

1. ಸುರ�ೆ

2. ಸ��ಾದ ಆ� �ೈ�  ಟೂ� ಅನು� �ೇ�ೆ ಆ�� �ಾಡುವ�ದು

3. �ೇ�ಾ ರ��ೆ ಮತು� ಭದ��ೆ

4. ಯುವಜನರು, �ೕಷಕರು ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೇವಕ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ

5. �ಮ� �ೆಷ� ಅನು� ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸುವ�ದು

1. ಸುರ�ೆ

Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಎ�ಾ� ಚಟುವ��ೆಗಳ��, �ಾವ� ಸುರ��ೆ�ೆ ದೃಢ�ಾದ ಬದ��ೆ �ೊಂ�� �ೇ�ೆ.
�ಾವ��ೇ ಮಗು, ಯುವ ವ��� ಅಥ�ಾ ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರು ಎಂ�ಗೂ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ೌಜ�ನ�ವನು� ಅನುಭ�ಸ�ಾರದು
ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬು� �ೇ�ೆ. �ಾವ� ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ�, ಯುವಜನರು ಮತು� ದುಬ�ಲ ವಯಸ�ರ ಕ�ಾ�ಣವನು� ಉ� �ೇ�ಸುವ ಮತು�
ಅವರನು� ಸುರ�ತ�ಾ�ಡುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�� �ೇ�ೆ.

Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ನ <> ನಡವ��ೆಯ ಸುರ��ೆಯ �ೋ� ಆ� �ೈ�  ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� ಮು�ಾಮು�
�ೇ�ಗ�ಗೂ ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಒಂ�ೇ ವ��ಾ�ಸವ� ವಯಸ�ರು ಮತು� ಯುವಜನರ ನಡು�ನ ಅನು�ಾತ�ೆ� ಸಂಬಂ���ೆ:
ಆ� �ೈ�  ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ, �ಾ�ಾಗಲೂ ಕ�ಷ� ಇಬ�ರು ವಯಸ��ಾದರೂ �ಾಜ�ರ�ೇಕು. ಆ ವಯಸ�ರ�� ಕ�ಷ� ಒಬ�ರು
�ೋಂ�ಾ�ತ Code Club ಅಥ�ಾ CoderDojo ಸ�ಯಂ�ೇವಕ�ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� ನ�ೕಕೃತ ��ೆ��ೆ ಪ��ೕಲ�ೆಯನು�
�ೊಂ�ರ�ೇಕು.

ಇತರ ವಯಸ�ರು, ಅಂದ�ೆ ಸ�ಯಂ�ೇವಕರು ಮತು� �ೕಷಕ�ಬ�ರೂ �ೕವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಅವರನು� �ೕ���ಾರ�ೆ
�ಾಡು��ದ��� ಮತು� ಯುವಜನರ �ೈಯ��ಕ �ಾ���ೆ ಅವರ ಪ��ೇಶವನು� ���ೊ��ದ��� ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಗಳ��
�ಾಗವ�ಸಬಹುದು. �ಾವ��ೇ ಪ����ಯ��ಯೂ �ಾರೂ ಯುವಕ�ೊಂ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ೆಷ� ಗಳನು� ನ�ೆಸಕೂಡದು.
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�ೕವ� ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳನು� ಸಹ ಖ�ತಪ���ೊಳ��ೇಕು:

✓ ಯುವ ಜನರು �ಮ� ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ನ�� �ಾಗವ�ಸಲು ತಮ� �ೕಷಕರ ಒ���ೆ ಪ�ೆ�ರ�ೇಕು.
✓ ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಸಮಯದ�� �ೕಷಕರು ಅಥ�ಾ ಇತರ ವಯಸ�ರು ಮ�ೆಯ�� �ಾಜ�ರ�ೇಕು. ಅವರು ಅ�ೇ

�ೋ�ೆಯ�� ಇರುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಲ��ದ�ರೂ, �ೆಷ� ನ�ೆಯು���ೆ ಎಂದು ಅವ��ೆ ���ರ�ೇಕು.
✓ ಮಕ�ಳ� ಮ�ೆಯ �ೆ�ೆದ ಪ��ೇಶದ�� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಲು �ೆ�ೆ�ರುವ �ೋ�ೆಯ�� ಕು�ತು�ೊಂಡು ಆ� �ೈ� 

�ೆಷ� ನ�� �ಾಗವ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ೕಷಕ��ೆ ಸಲ�ೆ �ೕ�.
✓ �ೕಷಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಕಳವಳಗಳನು� ಎ�� ವರ� �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು ���ರುವಂ�ೆ Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ� ನ

�ಂ� ಅನು� ಒದ��.
✓ ಯುವಜನ�ೊಂ��ನ ಎ�ಾ� ಸಂವಹನವ� ಮುಕ��ಾ�ರ�ೇಕು, ಮತು� �ಮ� ಮತು� �ಮ� ಕ�ಯುವವರ ನಡು�ೆ

ಅಥ�ಾ ಕ�ಯುವವರ ನಡು�ೆ �ಾಸ� ಸಂ�ೇಶವನು� ಅನುಮ�ಸುವ ಆ� �ೈ�  �ಾಧನಗಳ ಬಳ�ೆಯನು� �ೕವ�
ತ��ಸ�ೇಕು. �ಾ�ಾದರೂ ಒಬ� ಕ�ಯುವವರು �ಮ�ೆ �ಾಸ� ಸಂ�ೇಶವನು� ಕಳ���ದ�ೆ, ಸಂ�ಾಷ�ೆಯನು�
ಮ� �ೆ ಮುಕ��ಾ�ಸಲು �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ� ನ� �ೇ ಉತ���.

✓ �ೆಷ� ನ�ೆಯು�ಾಗ �ೆ� �ಾ�� ಗಳನು� ಬಳಸಬಹು�ಾದರೂ ಮ�ೆಯ�� ಪ���ಬ��ಗೂ �ೆಷ� ನ
���ೕ� �ಾ� ಗಳನು� �ೆ�ಾ�� �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಅವ�ಾಶ�ಲ��ೆಂದು ���ರ�.

✓ �ೕವ� ಯುವಕ�ೊಂ��ೆ �ಮ� ಸ�ಂತ �ೋಧ�ಾ �ೕ��ಗಳ�/�ೕ�ೋಗಳನು� ಹಂ��ೊಂಡ�ೆ, �ಮ� ��ೆ��ೆ
ಸ�ಳವ� ಮಕ�ಳ �ೆ�ೕ��ಾ��ೆ ಮತು� ಸೂಕ�ವಲ�� �ೇನೂ �ಾಣು��ಲ��ೆಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��. �ೕವ� ಸ��ಾದ
�ೕ��/�ೕ�ೋ �ೈ� ಅನು� ಹಂ��ೊಳ������ೕ� ಮತು� �ಮ� ಮ�ೆಯ ��ಾಸವನು� ಗುರು�ಸಬಹು�ಾದ
�ಾ��ಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ ಅದರ�� �ಾವ��ೇ �ೈಯ��ಕ �ವರಗಳ� �ಾಣು��ಲ��ೆಂದು ಮೂರು �ಾ�
ಪ��ೕ�ಸುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊ��.

✓ ಯುವಜನರು ತಮ� �ಾ��ೆ�� ಗಳನು� �ಂ� ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೕ��ಗಳ�/�ೕ�ೋಗ�ಾ� �ಮ�ೆ ಕಳ��ಸಬಹುದು
ಎಂದು �ೕಷಕ��ೆ ����, ಮತು� ���ಂ��ೆ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಹಂ��ೊಳ��ವ �ದಲು ಯುವಕರು
ತಮ� �ೕಷಕರ ಅನುಮ� �ೊಂ�ರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊ��.

✓ ಕ�ಯುವವ�ೊಂ��ೆ �ಾವ��ೇ ಸಂವಹನ �ಾಧನದ ಮೂಲಕ �ಾವ��ೇ �ೈಯ��ಕ �ವರಗಳನು�
ಹಂ��ೊಳ��ೇ�.

ದಯ�ಟು� ನಮ� ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಗಳ ಅತು�ತ�ಮ ಪದ��'ಯ �ೆ�ಾ��ಂ�  ಅನು� �ೕ��. �ೕವ� ನಮ� ಎಂ�ನ �ೈ�
ಆ� �ೈ�  ವ� ��ಾ� ಗ�ಗೂ ಸಹ �ಾಜ�ಾಗಬಹುದು.

2. ಸ��ಾದ ಆ� �ೈ�  ಟೂ� ಅನು� �ೇ�ೆ ಆ�� �ಾಡುವ�ದು

ಆ� �ೈ�  ಕ�� �ೆಷ� ಗಳನು� �ೋ�� �ಾಡಲು �ೕವ� �ಾಕಷು� ��ನ� ಆ� �ೈ�  ಟೂ� ಗಳನು� ಬಳಸಬಹು�ಾ�ದು�,
ಮತು� ಅವ�ಗಳ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ, �ೆಚ� ಮತು� ಬಳ�ೆಯ�� ವ��ಾ�ಸ�ರುತ��ೆ. �ಮ� ಕ�ಯುವವರು 13 ವಷ���ಂತ ಕ��
ವಯ��ನವ�ಾ�ದ��ೆ, ಬಹು�ೇಕ ಎ�ಾ� ಆ� �ೈ�  ಟೂ� ಗಳ�� ಅವರ �ೕಷಕರು ಅವರ ಪರ�ಾ� �ೈ� ಇ� �ಾಡಲು
ಅಥ�ಾ ಅವರ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಅ��ಾರ �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

ಈ �ೆಳ�ನ ಭದ��ಾ �ಾಯ�ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಅನುಮ�ಸುವ ಆ� �ೈ�  �ಾಧನಗಳನು� �ಾತ� ಬಳ�:

● ಪ�� �ೆಷ� �ೆ �ೊಸ ಐ�ಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದ�ೊಂ��ೆ ಮು��ದ ಅಥ�ಾ �ಾಸ� ಸಮೂಹಗಳ ರಚ�ೆ.
● ಅ��ಗಳ ಪ��ೇಶವನು� �ಯಂ��ಸಲು '�ೇ�ಂ� ರೂ�' �ೈ�ಷ��. �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ೆಷ� ಐ�ಯನು�

ಹಂ��ೊಳ��ೇ�, ಮತು� �ಮ� ಕ�� ನ �ಾಗ�ಾ�ರುವ ಜನರು �ಾತ� �ೇರಲು ಅನುಮ��.
● �ೋ�� �ಾತ�  ಜನರನು� ಮೂ�� �ಾಡುವ ಮತು� �ೆ�ೆದು�ಾಕಲು ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.
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�ೕವ� ಬಳಸಲು ಆ���ಾಡಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಆ� �ೈ�  ಪ�ಕರಗಳ� �ೕ��ೆ:

● �� ಬೂ�ಬಟ�, ��ೊ�ೕ �ೆ�ಎ��, ಗೂಗ� �ೕ� ಮತು� ಜೂ� ನಂತಹ ಆ� �ೈ�  �ೕ�� �ಾನ��ೆ��ಂ�
�ಾಧನಗಳ�. ಅವ�ಗಳ�ೈ�ಷ��ಗಳ �ೋ��ೆ�ಾ� ಈ �ೋಷ�ಕವನು� �ೋ�.

● ಯೂಟೂ�� �ೈ� ನಂತಹ ��ೕ�ಂ� �ೕ�� �ೇ�ೆಗಳ�.
● �ೖ�ೊ�ೕ�ಾ�� �ೕ�� ಮತು� ಗೂಗ� �ಾ�� ರೂ� ನಂತಹ � �ೌ� �ಾ�� ರೂ� ಪ��ಾರಗಳ�.
● ಆ�ೕ� 365 ಮತು� ಗೂಗ� �ಾ�� ನಂತಹ ಸಹ�ೕ�ೕ ಆ�ೕ� ಸೂ��.
● �ೌನ ಮು�ಯುವ ಉಪಕರಣಗ�ಾದ ಕಹೂ�! ಮತು� �ಾ�� �ೆ�.
● ��� ��� ಮತು� �ಾ���� ಸು���ೕಗಳಂತಹ ಪ�ದಶ�ನ �ಾಧನಗಳ�.

ಸಮು�ಾಯವ� ��ಧ ಉಪಕರಣಗಳನು� ಪ�ಯ����ೆ. ಅದು ಅದನು� ಉಪಯುಕ��ೆಂದು ಕಂಡು�ೊಂ��ೆ:

● ��ಣ�ಾ�� ಗೂಗ� ವ� ��ೆ�ೕ�, ಇದು ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ ಗೂಗ� �ೕ� ಮತು� ಗೂಗ�
�ಾ�� ರೂ�, ಇದು �ಾ�ೆಗಳ� ಮತು� �ೊ�ೊಗ��ೆ (ಅವರ coderdojo.com ಇ�ೕ� ��ಾಸವನು�
ಬಳ��ೊಂಡು) ಉ�ತ�ಾ��ೆ.

● ಝೂ� ತನ� �ಾಧನದ ಉ�ತ ಮೂಲ ಆವೃ��ಯ�� �ಾ�ೆಗಳ� ಮತು� �ೊ�ೋಗ��ೆ 40 ��ಷಗಳ
�ಬ�ಂಧವನು� �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� �ೆ�ೆದು�ಾ��ೆ (ಅವರ coderdojo.com ಇ�ೕ� ��ಾಸವನು� ಬಳಸಬಹುದು).

● �ೖ�ೊ�ೕ�ಾ�� �ೕ�� ಅಥ�ಾ ಗೂಗ� �ಾ�� ರೂ� ಅನು� ಬಳ��ೊಂಡು, �ೕವ� ದೂರಸ� ಚಟುವ��ೆಗಳನು�
ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಗ��ೆಂ��ೆ ಸುಲಭ�ಾ� ಸಂ�ೕ�ಸಬಹುದು, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಈ ಪ���ಂದು �ಾಧನವ� �ಮ�ೆ
�ಾಮ��ಗಳ� ಮತು� ಪ�����ಯನು� ಕಳ��ಸಲು, ಪ��ೆ�ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸಲು ಮತು� �ೈ� �ೆಷ� ಗಳನು� �ೋ��
�ಾಡಲು ಅನುಮ�ಸುತ��ೆ.

�ೕವ� ಆ� �ೈ�  �ಾಧನವನು� ಆ�� �ಾ��ಾಗ, ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳ ಬ� �ೆ ಆ�ೋ��:

✓ ಕ�ಯುವವರು ಇತರ ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಒಂದು ���ಷ� ಆ� �ೈ�  �ಾಧನವನು� ಬಳಸು���ಾ��ೆ�ೕ?
�ೕವ� ಅವ��ೆ ಪ��ತ�ಾ�ರುವ �ಾಧನವನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ೋ�� �ಾ�ದ�ೆ �ಮ� �ೆಷ� �ೆ �ೇರಲು ಅವ��ೆ
ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ.

✓ �ಾಧನವ� ವಯಸ�ರು ಮತು� ಯುವಜನರ ನಡು�ೆ, ಅಥ�ಾ ಯುವಜನರ ನಡು�ೆ �ಾಸ� ಸಂವಹನವನು�
ಅನುಮ�ಸುತ��ೆ�ೕ?�ಾ�ದ��� ಇದು ಸುರ��ಾ ಅ�ಾಯವನು� ಒಡು�ತ��ೆ, ಆದ��ಂದ �ಮ� �ೆಷ� ಗಳ�� ಈ
�ಾಯ�ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ����ಯ�ೊ�ಸುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊ�� ಅಥ�ಾ ಇದ�ೆ� ಅನುಮ�ಸುವ
�ಾಧನಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದನು� ತ���.

✓ ಈ �ಾಧನದ�� ಯುವಜನರು ಆ� �ೈ�  �ಾ�ೆಯನು� �ೊಂದುವ ಅಗತ���ೆ�ೕ? �ಾ�ೆಯ ಅಗತ��ರುವ �ೆ��ನ
ಸಹ�ೕ�ೕ �ಾಧನಗ��ೆ, �ಾ�ೆ�ಾರರು ಕ�ಷ� 13 ವಷ� ವಯ��ನವ�ಾ�ರ�ೇಕು. �ಮ� ಗುಂ�ನ��ರುವ
ಯುವಜನರು �ೕವ� ಬಳಸು��ರುವ �ಾಧನದ��ರುವ ವಯ��ನ ���ಂತ ಕ�� ವಯ��ನವ�ಾ�ದ��ೆ, ಅವರ
�ೕಷಕರು ಅಥ�ಾ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಗತ��ರುವ �ಾ�ೆಗಳನು� �ೊಂ�ಸ�ೇಕು ಮತು� �ೆಷ� ನುದ�ಕೂ�
ಹ��ರದ���ೕ ಇರ�ೇಕು.

✓ �ಾಧನವನು� ಕ�ಯುವವರ ಕಂಪ��ಟರುಗಳ�� �ಾ��ಸುವ ಅಗತ���ೆ�ೕ? ಇದು ತಮ� ಕಂಪ��ಟರುಗ��ೆ
ಆಡ��ಾತ�ಕ ಹಕು�ಗ�ಲ�ದ ಕ�ಯುವವ��ೆ ಒಂದು ಸಮ�ೆ��ಾ�ರಬಹುದು.

✓ �ಾಧನವ� ಅ�ೇಕ ಆಪ�ೇ�ಂ� �ಸ�� ಗಳ� ಮತು� �ೆ� �ೌ�ಸ� ಗಳ�� �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ�ೕ, ಮತು� ಅದು
ಬಳಸಲು ಮುಕ��ಾ��ೆ�ೕ? �ಾಧನವ� �ಾವ��ೇ �ೆಚ��ಲ��ೇ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗ�ಗೂ �ಾವ���ಕ�ಾ�
ಲಭ��ರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊ��.
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3. �ೇ�ಾ ರ��ೆ ಮತು� ಭದ��ೆ

�ೕವ� ಸಂಗ��ಸುವ �ೈಯ��ಕ �ೇ�ಾ�ೆ �ೕವ� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು��ೕ�, ಆದ��ಂದ ದಯ�ಟು� �ಮ� �ೇಶದ��
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೇ�ಾ ರ��ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ��. ���ಆ� ಇಯುನ�� ಅನ��ಸುತ��ೆ,
ಮತು� �ಾವ��ೇ ಇಯು �ೇಶದ��ರುವ ಎ�ಾ� ತಂತ��ಾನ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ���ಆ� ತತ�ಗ��ೆ ಬದ��ಾ�ರ�ೇಕು.
ಆ�ಾಗೂ�, ಐ�ೋಪ� ಒಕೂ�ಟದ �ೊರ�ರುವ ಕಂಪ�ಗ��ೆ, ಇದು �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ�ೇ ಇರ�ೇ�ೆಂ�ಲ�. ಆದ��ಂದ, �ೕವ�
ಇಯುನ�� �ಾ�ಸು��ದ��ೆ ಮತು� ಇಯುನ �ೊರ�ರುವ ಕಂಪ� ಒದ��ದ ಆ� �ೈ�  �ಾಧನವನು� ಬಳಸಲು ಬಯ�ದ�ೆ
(ಉ�ಾ. ಝೂ� ಯುಎ�-ಆ�ಾ�ತ ಕಂಪ�ಯ�ಾ���ೆ), ಆಗ ಕಂಪ�ಯು ���ಆ� ತತ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ�ದನು�
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ೕವ� ಅವರ �ಾಸ�ತನದ �ೕ�ಯನು� ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� �ಮ�
�ೇಶದ ಸಂಬಂ�ತ �ೇ�ಾ ಸಂರ��ಾ �ೕ���ಾರ�ಾ �ಾ���ಾರಗ��ೆ �ೇ� �ೕ�, ಅವರು �ೇ�ಾ ಸಂರ��ಾ ಅ�ಾಯಗಳ
ಬ� �ೆ �ಯ�ತ�ಾದ ನ�ೕಕರಣಗಳನು� ಒದ�ಸು�ಾ��ೆ.

��ನ� ಆ� �ೈ�  �ಾಧನಗಳ ನಡು�ೆ ಆ�� �ಾಡು�ಾಗ, �ಾಧನಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ಕಂಪ�ಗಳ ಭದ��ೆ ಮತು�
�ಾಸ�ತನದ �ೕ�ಗಳನು� �ೕವ� ಓ�ರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊ��. ಈ �ೆಳ�ನ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ವ��ಸಲು ಅವರು �ಮ�ೆ
�ೇ�ೆ ಅನುಮ�ಸು�ಾ��ೆಂದು �ೕವ� ಕಂಡು�ೊಳ��ೇಕು:

✓ �ೈಯ��ಕ �ೇ�ಾ ಬಳ�ೆ ಮತು� ಇಟು��ೊಳ����ೆಯನು� ���ೊ��: �ೈ� ಗಳನು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಮತು� �ೕ�ತ
�ೈಯ��ಕ �ೇ�ಾ�ೊಂ��ೆ �ಾತ� ಹಂ��ೊಳ��ೇಕು. �ೈಯ��ಕ �ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ ಅ�ಾಯವನು�
ಕ�� �ಾಡಲು ಮತು� ವ���ಗಳ ��ೕ�ೆಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸಲು �ೕವ� ಸಂಗ��ಸುವ �ಾವ��ೇ
�ೈಯ��ಕ �ೇ�ಾವನು� ಅಗತ��ರುವಷು� �ಾಲ �ಾತ� ಇ���ೊ�� ಮತು� �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ ಅದನು� ಅ�� �ಾ�.

✓ �ಾವ��ೇ �ೈಯ��ಕ �ೇ�ಾ�ೆ ಪ��ೇಶವನು� �ೕ�ತ�ೊ��: ಆ� �ೈ� �ಾಧನ�ೆ� ಮತು� ಅದ�ೊಳ�ನ �ೇ�ಾ�ೆ�
ಪ��ೇಶವನು� ಅಗತ��ದ�ವ��ೆ �ಾತ� �ೕ�ತ�ೊ��.

✓ �ೕವ� �ೈಯ��ಕ �ೇ�ಾವನು� ಸಂಗ���ದ�ೆ, �ೕವ� ಅದನು� �ೇ�ೆ ಬಳಸು��ೕ�ೆಂದು �ಮ� �ಾ�ಗ��ೆ ���: ಇದರ
ಬ� �ೆ �ೕವ� ಸ�ಷ��ೆ ಮತು� �ಾರದಶ�ಕ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು.

✓ �ಾಧನವ� ಸುರ�ತ�ಾ��ೆ�ೕ �ಾಸ�ತನ ಮತು�ಕು�ೕ �ೕ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� �ೕವ� ಭದ��ೆ ಮತು� �ೇ�ಾ
�ೆ��ಂ� ಗಳನು� ಸೂಕ� ಹಂತ�ೆ� �ೊಂ��ರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊ��. �ಾಧನದ ಭದ��ಾ ಮಟ�ವನು�
�ಣ��ಸು�ಾಗ, ದಯ�ಟು� ಇವ�ಗಳನು� ಪ�ಗ��:

- �ಾಧನ�ೆ� ಬಲ�ಾದ �ಾ� ವ�� ಅಗತ���ೆ�ೕ?
- ಪ��ೇಶದ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಆಧ�� �ೕವ� �ಾತ�ಗಳನು� ಸೃ��ಸಬಹು�ೇ?
- �ಾಧನವನು� ಬಳಸುವ ಸಂವಹನವನು� ಗೂಢ��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ?

4. ಯುವಜನರು, �ೕಷಕರು ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೇವಕ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ

�ಮ� �ೆಷ� ಆ� �ೈ�  ನ�� ನ�ೆಯ��ೆ ಎಂದು �ೕಷಕರು ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೇವಕ��ೆ ��� ಮತು� �ಮ� �ೂೕಷ�ೆಯ��
Raspberry Pi�ೌಂ�ೇಶ� ನ ಸುರ��ಾ ಪ�ಟ ದ �ಂ� �ೇ��. �ಮ� ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� �ೆ �ಂ� ಮತು� �ೇರಲು
ಅಗತ��ರುವ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಹಂ��ೊ�� (ಇದು �ಮ� �ೆಷ� ಅನು� �ೕವ� �ೇ�ೆ ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸು��ೕ�
ಎನು�ವ�ದನು� ಆಧ��ರುತ��ೆ). �ಮ� ಕ�ಯುವವ��ಾ� �ೕವ� �ಾವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ೕ�ಸು����ೕ�ೆಂದೂ
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ಹಂ��ೊ�� ಮತು� ಅವ��ೆ ಅಗತ��ರಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ಆ� �ೈ�  �ೕಜ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ಎ� �ೈ� ಗ��ೆ
�ಂ� ಗಳನು� �ೇ��.

● ಕ�� �ೆಷ� ಗಳ �ೊರ�ೆ ಕ�� ಸದಸ��ೊಂ��ನ �ಮ� ಸಂವಹನಗಳ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಯುವಕರ �ೕಷಕರ �ೊ�ೆ�ೆ
ನ�ೆಯ�ೇ�ೇ �ೊರತು �ೇರ�ಾ� ಯುವಕರ �ೊ�ೆಗಲ�.

● ಕ�� ಸದಸ�ರ �ೕಷಕರನು� �ೇರ�ಾ� ಸಂಪ��ಸಲು �ಮ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಲ��ದ��ೆ, ಸ�ಾಯ�ಾ�� �ಮ�
ಸ�ಳವನು� �ೇ�.

● �ಮ� ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� �ೆ ಪ��ೇಶ �ವರಗಳನು� �ಾವ�ಜ�ಕ�ಾ� ಹಂ��ೊಳ�ದಂ�ೆ �ಾಗರೂಕ�ೆ ವ��,
ಇದ�ಂದ �ೕವ� ಆ�ಾ��ಸು��ರುವ ಜನರು �ಾತ� �ಾಜ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

● ಮಗು��ೆ ತಮ� �ೈಯ��ಕ ಕ��ೆಯ ಅಗತ�ಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲದ ಅಗತ��ದ��ೆ ಅದನು� ��ಸಲು
�ೕಷಕ��ೆ ಒಂದು ಅವ�ಾಶ �ೕ�.

5. �ಮ� �ೆಷ� ಅನು� ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸುವ�ದು

�ಮ� ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಅನು� �ೂೕ�ಸುವ �ದಲು, �ೆಷ� ರಚ�ೆಯನು� ��ಾ�ಸ�ೊ�� ಮತು� �ಮ� �ಾಮ��ಗಳನು�
ತ�ಾ�ಾ�ಟು��ೊ��. �ಮ� �ದಲ �ೆಷ� �ೆ ತ�ಾ� ನ�ೆಸುವ�ದು ಭ�ಷ�ದ �ೆಷ� ಗ��ಂತ �ೆಚು� ಸಮಯ
�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇ�� �ಮ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� ಮತು� �ಾಧನಗಳನು� �ೊಂ�ಸ�ೇ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಮ�
�ೆಷ� ಗಳ� 60 �ಂದ 90 ��ಷಗಳ ನಡು�ೆ ಇರ�ೇ�ೆಂದು �ಾವ� ��ಾರಸು �ಾಡು� �ೇ�ೆ.

�ಮ� �ೆಷ� ನ ರಚ�ೆಯ ಬ� �ೆ ಆ�ೋ��:

✓ �ಾಗವ�ಸುವ ಯುವಕರು ಮತು� ವಯಸ���ಾ� �ೕವ� �ಾವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ೕ�ಸು����ೕ�ೆಂದು ಅವರು
ಮುಂ�ತ�ಾ� ��ದು�ೊಳ��.

✓ �ಾಗವ�ಸು��ರುವ ಯುವಕರು ಮತು� ವಯಸ���ೆ �ೕ� ಸಂ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ �ಾಸ� ಸಂ�ೇಶ
ಕಳ��ಸ�ರುವ�ದು ಅಥ�ಾ ���ೕ� �ಾ� ಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ರುವಂಥ ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ನ�� ��ೕ�ಸ�ಾಗುವ
ವತ��ೆಯ ಬ� �ೆ �ೆನ��.

✓ �ೆಷ� ಅನು� ನ�ೆಸಲು �ೕವ� ಆ�� �ಾ�ದ ಆ� �ೈ�  �ಾಧನವ� ಯುವಜನ��ೆ ���ರುವ�ದನು� ಮತು� ಅದನು�
�ೇ�ೆ ಬಳಸ�ೇ�ೆಂದು ಅವರು ಅಥ� �ಾ��ೊಂ�ರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಪ�� �ೆಷ� ನ ಆರಂಭದ�� ಸ�ಲ�
ಸಮಯ �ೕಸ��.

✓ �ೆಷ� ನ �ಾ�ರಂಭದ�� ಒಂದು �ೌನ ಮು�ಯುವ ಚಟುವ��ೆಯನು� �ೕ��. ಇದು �ಮ� ಕ�ಯುವವ��ೆ
�ಾ� ಎಂದು �ೇಳಲು ಮತು� ಅವರು �ಾಡಲು �ೕ��ರುವ�ದನು� ಇತರ��ೆ �ೇಳ�ವಷು� ಸರಳ�ಾ�ರಬಹುದು.

✓ ಕ�ಯುವವರನು� ಅವರ ವಯಸು�, ��ೕ�ಾ��ಂ� �ಾ�ೆ, ಅಥ�ಾ ಅಗತ��ರುವ �ೆಂಬಲದ ಮಟ�ದಂತಹ �ಾವ��ೇ
ಪ��ಾರಗ�ಂದ �ೕವ� �ಭ�ಸಲು ಬಯಸು��ಾ ಎಂದು �ಧ���. �ೆಲವ� ಆ� �ೈ�  �ೕ�� �ಾನ��ೆ��ಂ�
�ಾಧನಗಳ� ಪ��ೆ�ೕಕ �ೋ�ೆಗಳನು� ರ�ಸುವ ಅವ�ಾಶವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ, ಅಥ�ಾ ��ನ� ಗುಂಪ�ಗ��ೆ
ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ �ೕವ� ಅ�ೇಕ �ೕ�� �ೆಷ� ಗಳನು� ರ�ಸಬಹುದು. �ೕಷಕ�ೊಂ��ೆ ಸ��ಾದ �ಂ�
ಅಥ�ಾ �ಂ� ಗಳನು� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಹಂ��ೊ��. �ೆ�ೕ�ೌ� ರೂ� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಪ�� ವಚು�ವ� ಪ�ಸರದ��
�ಾ�ಾಗಲೂ ಕ�ಷ� ಇಬ�ರು ವಯಸ� ಕ�� �ೕಡ� ಗಳ� ಇರ�ೇಕು ಎನು�ವ�ದನು� �ೆನ��.

✓ ಕ�ಯುವವರು ತಮ� �ೕಜ�ೆಗಳನು� �ೋ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ �ೆಷ� ನ �ೊ�ೆಯ�� ಒಂದು ಪ�ದಶ�ನವನು�
ಏಪ��ಸುವ�ದನು� ಪ�ಗ��.

�ೌ� �ೋ� �ಾಡಬಹು�ಾದ �ೆಷ� �ೆಡೂ�� �ೆಂ� �ೇ� �ೇ�ದಂ�ೆ, �ಮ�ಕ�� �ಾ� �ಮ� ಆ� �ೈ�  �ೆಷ� ಅನು�
��ಾ�ಸ�ೊ�ಸುವ ಬ� �ೆ �ಾವ� �ೆಚು� �ವರ�ಾದ �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� �ೕ�� �ೇ�ೆ.
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