संरक्षण मार्गदर्शन: सोशल मिडिया आणि संवाद
या दस्तऐवजात, आपल्या स्वयंसेवक समर्थित Raspberry Pi फाउं डेशन क्रियाकलाप (उदा.Code
Club/CoderDojo/Raspberry Jam) संबध
ं ात सोशल मिडिया आणि संप्रेषण साधने वापरण्यासाठी आम्ही
आपल्याला सर्वोत्तम मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करतो आहोत. या मार्गदर्शक तत्त्वांत बदल करू नये.
एक सर्वसाधारण नियम म्हणन
ू , आपण खाजगी संदेश पाठवू नये, किंवा , जे आपल्या सत्राला किंवा क्रिया
कलापास उपस्थित असलेल्या तरुण लोकांच्या वैयक्तिक सोशल मिडिया खात्याद्वारा किंवा क्रिया कलापांच्या
खात्या द्वारे करतील केले जातील असे संदेश आपण घेऊ दे खील नये. तसेच तरुणांचा समावेश असलेले
कोणतेही चित्र किंवा व्हिडीओ आपण सोशल मीडियावर त्यांच्या परवानगीखेरीज टाकू नये. या दस्तऐवजाच्या
संबधि
ं त एक तरुण व्यक्ती म्हणजे 18 वर्षा खालील कोणीही असे समजावे.
न काही लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लॅ टफॉर्म वापरून कामे करण्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे खाली दिली आहे त.
आपण इतर गोष्टींचा वापर करत असल्यास - अशावेळी येथे नमद
ू साधारण मद्
ु दे तेथेही लागू करावेत.
क्रियाकलाप गटाच्या नियमांची माहिती दे ताना येथे तरुणांशी आणि थेट भेटी द्वारे पालकांशी हे बोलू शकता.
ईमेल
आपण ई-मेल द्वारे तरुण लोकांशी थेट संवाद साधू नये.
जर तरुणांशी ईमेलद्वारे संपर्क करायची वेळ आली तर त्यांच्या पालकांना/काळजीवाहूंना किंवा शालेय कामा
संदर्भात शिक्षकांना ह्या मेल मध्ये समाविष्ट असू द्या. जर तम
ु च्याकडे पालक किंवा शिक्षकांचा ईमेल नसेल
तर सर्वप्रथम तरुणांना विचार ज्या मेल मध्ये इतर स्वयंसेवकालाही समाविष्ट असू द्या.
जर आपण अनेकांना संपर्क साधण्यासाठी ईमेल वापरत असाल तर सर्वांचे ईमेल इतर पालकांना किंवा तरुणांना
त्यांच्यातल्या त्यांच्यात दिसतील असे न करता व्यवस्थित संयोजित करून मेल करावा.
Facebook
आपण Facebook वर आपल्या तरुण विद्यार्थ्यांचे मित्र असू नये.
आपण एखादा Facebook गट करून आपल्या कामासंबध
ं ी त्यात चर्चा करणे , सत्राचे उद्दिष्ट किंवा कामासाठी
मदत करणे ह्यांसारखी कामे करू शकता. पण आपण तरुणांशी थेट संपर्क साधू नये किंवा त्यांच्या थेट संपर्कास
उत्तर दे ऊ नये.
Twitter आणि Instagram
आपण सामाजिक मिडिया प्लॅ टफॉर्मवर कोणत्याही तरुण मल
ु ांना फॉली करू नये किंवा त्यांना थेट संपर्क साधू
नये. तरुण लोक आपल्या इतर ठिकाणच्या प्रोफाइल वर आपल्याला फॉली करू शकतात.
WhatsApp
आपण आपल्या क्रिया कलापात उपस्थित तरुण लोकांशी संवाद साधण्यासाठी WhatsApp वापरू नये.
आपण 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा संघ करून आपल्या कामांचे नियोजन करू शकता.
Snapchat
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आपण Snapchat वर आपल्या विद्यार्थी तरुणांचे मित्र नसावे.
LinkedIn
आपण LinkedIn वर किंवा इतरत्र दे खील तरुणांच्या थेट संपर्कांना प्रतिसाद दे ऊ नये.
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