
آن الئن موجودگی
شرکاء ایک قسم کی ذاتی معلومات جس کا وہ آن الئن نظم کر سکتے ہیں، ایک قسم کی معلومات

جسے وہ مکمل طور پر آن الئن کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس ایک کام کی شناخت کر سکیں گے جسے
وہ اپنی جانب سے براہ راست کنٹرول نہ کی جانے والی اپنی آن الئن ذاتی معلومات کے کچھ پہلوؤں

کے لیے انجام دے سکتے ہیں۔



آن الئن پروفائلز اور قصہ گوئی

حصہ اول

اپنے طلباء کو بتائیں

آپ کے بارے میں دستیاب آن الئن عوامی معلومات کئی وسائل سے آتی ہے۔ آپ اپنی سوشل میڈیا
پروفائلز پر اپنا اشتراک کیا جانے والے مواد (مثالً تصاویر، ویڈیوز، متن پر مبنی مراسلہ) جیسے چند وسائل

کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔

جماعت میں تعامل

پروجیکشن اسکرین پر براک اوباما کے Facebook صفحہ کی ایک تصویر پیش کریں۔ پھر، پراجیکشن
اسکرین پر Obama کے بارے میں فرضی منفی آن الئن تبصروں کو پڑھیں یا ان کی ایک تصویر پیش
کریں۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ شرکاء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان تبصروں کے مواد اور اکاؤنٹ

خود غیر حقیقی ہیں۔ انہیں پوری طرح سے اس سرگرمی کے مقاصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔

.1@Luciano1782586: تک معشیت ہیں۔ ہوتے ناکام وہ ہیں کرتے فیصلے بھی جو اوباما براک!

.2@Artemis4062456: وہ کہ تک یہاں ہے۔ کمزور احساس کا ہدایت کا اوباما GPS بغیر کے
وہائٹ ہاؤس کا راستہ بھی تالش نہیں کر سکتا۔

.3@Sergei5639876: ملکی غیر اسے بھی تو جائے دیا رکھ معاہدہ کوئی سامنے کے اوباما اگر
پالیسی معلوم نہیں ہوگی۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

براک اوباما کے facebook صفحہ پر آپ کے ردعمل کیا ہیں؟

اوباما کے ہدایت کردہ فرضی منفی تبصروں کے بارے میں کیاخیال ہے؟

آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں اوباما کے جذبات کیا ہوں گے؟ [مثالً، خفا، ممکنہ طور پر مزاحیہ۔] اور
دوسرے لوگو اوباما کو جنتا پسند / ناپسند کرتے ہیں اس تناظر میں ان پر کیا تاثر پڑے گا؟

حصہ دوم

اپنے طلباء کو بتائیں

اب آپ اپنی سوشل میڈیا پروفائل کے بارے میں سوچیں۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

وہ کون سی کہانی ہے جو لوگوں کو آپ کی پروفائل پڑھنے سے دور کر سکتی ہے؟

وہ کہانی کون لکھتے ہیں؟



آپ اس معلومات کا کس طرح انتظام کر سکتے ہیں؟

آپ کے بارے میں آن الئن مواد کے سلسلے میں آپ کو کون سی چیز اثر انداز کر سکتی ہے؟

آپ کیا کنٹرول نہیں کر سکتے؟

اپنے طلباء کو بتائیں

WeChat ،Twitter ،Snapchat ،Instagram ،Facebook) اپنی کوئی ذاتی سوشل میڈیا پروفائلز
وغیرہ)، یا عوامی شخصیت کی سوشل میڈیا پروفائل (مثالً، موسیقی اور / یا فلم [فلمیں / ٹی وی]
صنعت، سیاسی شخصیت، کاروباری رہنما) دیکھیں۔ مواد کے کئی حصے منتخب کریں (مثال.، تصاویر،

ویڈیو، متن پر مبنی مراسلہ) جو پروفائل پر مرئی ہوتے ہیں۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

مراسالت کس نے تخلیق کیے ہیں؟ کیوں؟

ان میں چند تبصرے کیا ہیں؟

ہر مراسلہ کے لیے ہدف کردہ ناظرین کون تھے؟

کون سی معلومات چھوڑ دی گئی تھی۔



اسائنمنٹ

اسائنمنٹ

اسائنمنٹ

شرکاء سے کہیں کہ انہوں نے سابقہ سرگرمی میں ان پوسٹس کا جائزہ لیا ہے، اس کی بنیاد پر کچھ
پیراگرافس لکھیں اور درج ذیل سواالت کا جواب دیں:

آپ/اکاؤنٹ کا مالک کس قسم کے مواد کو بنیادی طور پر کنٹرول کرتا ہے؟

تجویز کردہ جوابات: آپ کا صارف نام؛ آپ کے ذاتی اسٹیٹس کے اپ ڈیٹس؛ آپ کی پوسٹس / اشتراک1.
/ ٹویٹس؛ آپ کی جانب سے اپنی کہانیوں یا لمحات میں اپ لوڈ کی جانے والی تصاویر یا ویڈیوز؛

سوشل میڈیا پر دیگر لوگوں کے مواد پر آپ کے تبصرے۔

آپ/اکاؤنٹ کا مالک کس قسم کے مواد کو بنیادی طور پر کنٹرول نہیں کرتا ہے؟

تجویز کردہ جوابات: سوشل میڈیا پر آپ کے اشتراک کردہ مواد پر دیگر لوگوں کے تبصرے (جیسے1.
کہ آپ کی کہانیاں، لمحات، اسٹیٹس کے اپ ڈیٹس، ٹویٹس)، سوشل میڈیا پر دیگر لوگوں کا اشتراک
کردہ مواد، کیسے دوست / پیروی کرنے والے / جن لوگوں سے آپ منسلک ہیں وہ آپ کے اپ لوڈ کردہ

آن الئن مواد کا اشتراک کرتے ہیں۔

آپ اپنے بارے میں کسی اور شخص کی جانب سے لکھے گئے ایسے مواد کے لیے کیا کر سکتے ہیں، جو کچھ
وجوہات سے آپ کو پسند نہیں ہے (کیونکہ اس معلومات پر آپ کا براہ راست کنٹرول نہیں ہے۔)

تجویز کردہ جوابات: خود سے ٹیگ ہٹائیں، اس شخص سے رابطہ کریں جس نے مواد کا اشتراک1.
کیا ہے اور اسے سے ہٹانے کو کہیں؛ صارف کو مسدود کریں؛ اگر آپ اپنے تحفظ کو لیکر خطرہ

محسوس کرتے ہیں تو بھروسہ مند بالغ کو اس بارے میں بتائیں؛ پلیٹ فارم کی بنیاد پر، آپ مواد
کی رپورٹ کر سکتے ہیں اور / یا اگر صارف آپ کو پریشان کرتا یا دھمکاتا ہے تو اس کی رپورٹ

کر سکتے ہیں۔
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