
सरं�ण माग�दश�न: सोशल �म�डया आ�ण सवंाद

या द�तऐवजात, आप�या �वयसेंवक सम�थ�त Raspberry Pi फाउंडशेन ��याकलाप (उदा.Code
Club/CoderDojo/Raspberry Jam) सबंधंात सोशल �म�डया आ�ण स�ेंषण साधने वापर�यासाठ� आ�ह�
आप�याला सव��म माग�दश�क त�वे �दान करतो आहोत. या माग�दश�क त�वांत बदल क� नये.

एक सव�साधारण �नयम �हणनू, आपण खाजगी सदेंश पाठव ूनये, �कंवा , जे आप�या स�ाला �कंवा ��या
कलापास उपि�थत असले�या त�ण लोकां�या वयैि�तक सोशल �म�डया खा�या�वारा �कंवा ��या कलापां�या
खा�या �वारे करतील केले जातील असे सदेंश आपण घेऊ देखील नये.  तसेच त�णांचा समावेश असलेले
कोणतहे� �च� �कंवा ि�हडीओ आपण सोशल मी�डयावर �यां�या परवानगीखेर�ज टाकू नये.  या द�तऐवजा�या
सबं�ंधत एक त�ण �य�ती  �हणजे 18 वषा� खाल�ल कोणीह� असे समजावे.

न काह� लोक��य सोशल �म�डया �लॅटफॉम� वाप�न कामे कर�या�वषयी माग�दश�क त�वे खाल� �दल� आहेत.
आपण इतर गो�ट�ंचा वापर करत अस�यास - अशावेळी येथे नमदू साधारण म�ुदे तथेेह� लाग ूकरावेत.

��याकलाप गटा�या �नयमांची मा�हती देताना येथे त�णांशी आ�ण थेट भेट� �वारे पालकांशी हे बोल ूशकता.

ईमेल
आपण ई-मेल �वारे त�ण लोकांशी थेट सवंाद साध ूनये.

जर त�णांशी ईमेल�वारे सपंक�  करायची वेळ आल� तर �यां�या पालकांना/काळजीवाहंूना �कंवा शालेय कामा
सदंभा�त �श�कांना �या मेल म�ये समा�व�ट अस ू�या. जर तमु�याकड ेपालक �कंवा �श�कांचा ईमेल नसेल
तर सव��थम त�णांना �वचार �या मेल म�ये इतर �वयसेंवकालाह� समा�व�ट अस ू�या.

जर आपण अनेकांना सपंक�  साध�यासाठ� ईमेल वापरत असाल तर सवा�चे ईमेल इतर पालकांना �कंवा त�णांना
�यां�यात�या �यां�यात �दसतील असे न करता �यवि�थत सयंोिजत क�न मेल करावा.

Facebook
आपण Facebook वर आप�या त�ण �व�या�या�चे �म� अस ूनये.

आपण एखादा Facebook गट क�न आप�या कामासबंधंी �यात चचा� करणे , स�ाचे उ��द�ट �कंवा कामासाठ�
मदत करणे �यांसारखी कामे क� शकता.  पण आपण त�णांशी थेट सपंक�  साध ूनये �कंवा �यां�या थेट सपंका�स
उ�र देऊ नये.

Twitter आ�ण Instagram
आपण सामािजक �म�डया �लॅटफॉम�वर कोण�याह� त�ण मलुांना फॉल� क� नये �कंवा �यांना थेट सपंक�  साधू
नये.  त�ण लोक आप�या इतर �ठकाण�या �ोफाइल वर आप�याला फॉल� क� शकतात.

WhatsApp
आपण आप�या ��या कलापात उपि�थत त�ण लोकांशी सवंाद साध�यासाठ� WhatsApp वाप� नये.

आपण  18 वषा�पे�ा अ�धक वयोगटातील �व�या�या�चा सघं क�न आप�या कामांचे �नयोजन क� शकता.

Snapchat
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आपण Snapchat वर आप�या �व�याथ� त�णांचे �म� नसावे.

LinkedIn
आपण LinkedIn वर �कंवा इतर� देखील त�णां�या थेट सपंका�ना ��तसाद देऊ नये.
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