
ಸಂರ��ೆಯ �ಾಗ�ದ��: �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ ಮತು� ಸಂವಹನ

ಈ ದ�ಾ��ೇ�ನ��, �ಮ� ಸ�ಯಂ�ೇವಕ-�ೆಂಬ�ತ �ಾ�� �ೆ� �ೈ �ೌಂ�ೇಶ� ಚಟುವ��ೆ�ೆ (ಉ�ಾ. Code
Club/CoderDojo/Raspberry Jam) ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ ಮತು� ಸಂವಹನ �ಾಧನಗಳನು�
ಬಳಸಲು �ಾವ� �ಮ�ೆ ಒ� �ೆಯ-ಪದ��ಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಒದ�ಸು� �ೇ�ೆ. ಈ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು�
�ಾಪ��ಸ�ಾರದು.

ಒಂದು �ಾ�ಾನ� �ಯಮ�ಾ�, �ಮ� �ೆಷ� ಅಥ�ಾ ಚಟುವ��ೆ�ೆ �ಾಜ�ಾಗುವ ಯುವಕ��ೆ, ಅವರ �ೈಯ��ಕ
�ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ �ಾ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಚಟುವ��ೆಯ �ಾ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ೕವ� �ಾಸ� ಸಂ�ೇಶಗಳನು�
ಕಳ��ಸ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಅವ�ಂದ �ಾಸ� ಸಂ�ೇಶಗಳನು� ��ೕಕ�ಸ�ಾರದು. ಇದಲ��ೆ, ಸೂಕ� �ೕ�ೋ ಸಮ�� /
ಅನುಮ�ಯನು� �ೊಂ�ರದ �ೊರತು �ಾವ��ೇ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ �ೇ��ೆಯ�� �ಾವ��ೇ ಯುವ ವ���ಯನು�
���ಸುವ �ಾವ��ೇ �ತ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೕ��ಗಳನು� �ೕವ� �ಾಕ�ಾರದು. ಈ ದ�ಾ��ೇ��ಾ�, ಒಬ� ಯುವ
ವ����ಂದ�ೆ 18 ವಷ���ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ �ಾ�ಾದರೂ ಆ�ರು�ಾ��ೆ.

�ಮ� ಚಟುವ��ೆಯನು� ನ�ೆಸುವ �ಾಗ�ಾ� �ೆಲವ� ಜನ��ಯ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ �ೇ��ೆಗಳನು� ಬಳಸುವ
�ಾಗ�ದ�� ಸೂತ�ಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ. �ೕವ� ಇತರ �ೇ��ೆಗಳನು� ಬಳಸು��ರಬಹುದು - ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳ��,
ಇ�� �ೕಡ�ಾದ �ಾ�ಾನ� ಅಂಶಗಳ� ಆಗಲೂ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

�ಮ� ಚಟುವ��ೆಯ ಗುಂ�ನ '�ಯಮಗಳನು�' �ೕವ� �ವ�ಸು�ಾಗ ಈ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಬ� �ೆ �ೕವ� ಇ��ರುವ ಯುವ
ಜನರು ಮತು� �ೈಯ��ಕ�ಾ� ಅವರ �ೆತ�ವ�ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡಬಹುದು.

ಇ�ೕ�
�ೕವ� ಯುವಕ�ೊಂ��ೆ ಇ�ೕ� ಮೂಲಕ ಮು�ಾಮು��ಾ� ಸಂವಹನ ನ�ೆಸ�ಾರದು.

�ೕವ� ಇ�ೕ� ಮೂಲಕ ಒಬ� ವ���ಯ �ೊ�ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸ�ೇ�ಾದ��, ಸಂ�ೇಶದ�� �ಾ�ಾಗಲೂ �ೕಷಕರು
/�ಾಲಕರು, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ-ಆ�ಾ�ತ ಚಟುವ��ೆ�ಾ� ��ಕರನು� �ೇ���ೊ��. �ೕವ� �ೕಷಕರ ಅಥ�ಾ ��ಕರ
ಇ�ೕ� ��ಾಸವನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ, �ದಲು ಈ �ಾ���ಾ� ಯುವ ವ���ಯನು� �ೇ� ಮತು� ಈ ಇ�ೕ� ನ��
ಇ�ೊ�ಬ� ಸ�ಯಂ�ೇವಕರನು� �ೇ��.

�ೕವ� ಹಲ�ಾರು ಜನ��ೆ ಇ�ೕ� ಕಳ��ಸು��ದ��ೆ, �ೕಷಕರು ಅಥ�ಾ ಯುವಜನರ ಇ�ೕ� ��ಾಸಗಳನು� ಇತರ
ಇ�ೕ� ��ೕಕ�ಸುವವ�ೊಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದನು� ತ��ಸಲು ಅವರ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� �ಾ�ಾಗಲೂ
ಮಸು�ಾ��.

Facebook
�ಮ� ಚಟುವ��ೆ�ೆ �ಾಜ�ಾಗುವ ಯುವಕ�ೊಂ��ೆ �ೕವ� Facebook �ೆ�ೕ�ತ�ಾ�ರ�ಾರದು.

�ಮ� ಚಟುವ��ೆ�ಾ� �ೕವ� Facebook ಸಮೂಹವನು� �ವ��ಸಬಹುದು ಮತು� �ೆಷ� ಗಳನು� ಆ�ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ
�ೕಜ�ೆಗ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� ಈ ಸಮೂಹ ವ�ವ� �ೆಯ�� ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�,
ಯುವಜನ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಸಂ�ೇಶ ಕಳ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಅವರ �ೇರ ಸಂ�ೇಶಗ��ೆ ಪ�����ಸುವ ಮೂಲಕ
�ೕವ� ಒಬ�ರ �ೊ�ೆ�ೊಬ�ರು ಸಂವಹನ ನ�ೆಸ�ಾರದು.

Twitter ಮತು� Instagram
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�ೕವ� �ಾವ��ೇ ಯುವಕರ �ಾ�ೆಗಳನು� �ಾ�ೋ �ಾಡ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಈ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ �ೇ��ೆಗಳ��
ಅವ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಸಂ�ೇಶ ಕಳ��ಸ�ಾರದು. �ೕವ� �ಾ�ೆಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಯುವಜನರು ಅದರ ಚಟುವ��ೆಗಳನು�
�ಾ�ೋ �ಾಡಬಹುದು.

WhatsApp
�ಮ� ಚಟುವ��ೆ�ೆ �ಾಜ�ಾಗುವ ಯುವಕ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಲು �ೕವ� WhatsApp ಅನು� ಬಳಸ�ಾರದು.

�ಮ� ಚಟುವ��ೆಯನು� ಸಂಘ�ಸಲು �ೕವ� 18 ವಷ���ಂತ �ೕಲ�ಟ� ಇತರ ಸ�ಯಂ�ೇವಕ�ೊಂ��ೆ ಗುಂಪ�ಗಳನು�
ರ�ಸಬಹುದು.

Snapchat
�ಮ� ಚಟುವ��ೆ�ೆ �ಾಜ�ಾಗುವ ಯುವಕ�ೊಂ��ೆ �ೕವ� Snapchatನ�� �ೆ�ೕ�ತ�ಾ�ರ�ಾರದು.

LinkedIn
�ೕವ� LinkedInನ�� ಯುವಜನ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಸಂ�ೇಶ ಕಳ��ಸ�ಾರದು ಮತು� ಅವರ �ೇರ ಸಂ�ೇಶಗ��ೆ
ಪ�����ಸ�ಾರದು.

Raspberry Pi �ೌಂ�ೇಶ�, ಯು�ೆ �ೋಂ�ಾ�ತ ಧ�ಾ�ಥ� ಸಂ� �ೆ 1129409, www.raspberrypi.org
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