ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ
ಈ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ-ಬೆಂಬಲಿತ ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ (ಉದಾ. Code
Club/CoderDojo/Raspberry Jam) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು
ಬಳಸಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ-ಪದ್ಧತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾರದು.
ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಯುವಕರಿಗೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ತ ಫೋಟೋ ಸಮ್ಮತಿ /
ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು
ಚಿತ್ರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬಾರದು. ಈ ದಸ್ತಾವೇಜಿಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಯುವ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದರೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ನೀವು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಬಹುದು - ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ,
ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಆಗಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗುಂಪಿನ 'ನಿಯಮಗಳನ್ನು' ನೀವು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವ ಯುವ
ಜನರು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.
ಇಮೇಲ್
ನೀವು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಾರದು.
ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೋಷಕರು
/ಪಾಲಕರು, ಅಥವಾ ಶಾಲಾ-ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ನೀವು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಯುವಜನರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಇತರ
ಇಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಮಸುಕಾಗಿಸಿ.
Facebook
ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ನೀವು Facebook ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಬಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ನೀವು Facebook ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಥವಾ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಮೂಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ,
ಯುವಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ
ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೊಬ್ಬರು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಾರದು.
Twitter ಮತ್ತು Instagram
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ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯುವಕರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಯುವಜನರು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು.
WhatsApp
ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ನೀವು WhatsApp ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ನೀವು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಬಹುದು.
Snapchat
ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ನೀವು Snapchatನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಬಾರದು.
LinkedIn
ನೀವು LinkedInನಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಾರದು.
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