
سائبر سیکورٹی، فشنگ اور اسپیم
شرکاء غلط ارادے والے ان آن الئن صارفین کے بارے میں جانیں گے جو ان کے بارے میں معلومات جمع
کرنے کے لیے سیکورٹی کی کمزوری کو استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ شرکاء آن الئن ہونے

کے جوکھموں کو بیان کر سکیں گے، محفوظ تر برتاؤ میں مصروف ہونے کی حکمت عملیاں فروغ دے
سکیں گے، اسپیم پیغامات کی شناخت کر سکیں گے اور یہ وضاحت کر سکیں گے کہ کسے ان کا پاس

ورڈ طلب کرنا چاہیے۔

مواد
اسپیم ہینڈ آؤٹ



آن الئن خطرات

حصہ اول

اپنے طلباء کو بتائیں

جب آپ انٹرنیٹ استعمال کررہے ہیں تو، آپ صرف کوئی ویب صفحہ دیکھنے، آن الئن مواصلت کرنے، یا
ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کرنے جیسے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو خطرات میں ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ براؤز کرتے
ہیں تو یہ کبھی کبھی آپ کے ذریعے رسائی کی جانے والی ویب سائٹس ،اسی نیٹ ورک پر لوگوں ،یا

تیسرے فریقوں کے لئے آپ کی محل وقوع یا دیگر معلومات کا پتا لگانا ممکن ہوتا ہے۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

کون آپ کی ذاتی معلومات کو دیکھنے کے لئے آن الئن سالمتی کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟

ممکن جوابات میں مضر ہیکرز، حکومت کی نگرانی، وغیرہ شامل ہیں۔1.

اپنے طلباء کو بتائیں

جب آپ ویب کو براؤز کرتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ مضر ہیکرز آپ کا ڈیٹا اسی طرح جمع کرسکتے ہیں
جیسے کہ انٹرنیٹ فراہم کرنے والے کرتے ہیں۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے، آپ کو اپنے اور ان ویب

سائٹ جس تک آپ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کررہے ہیں کے درمیان محفوظ کنکشن استعمال
کرنا الزمی ہے۔ آپ کے کنکشن سے قطع نظر، بہت سی ویب سائٹس آپ کے استعمال کے پیٹرنز کو کئی

پلیٹ فارم پر ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آپ کون ہیں آپ کے براؤزر،
محل وقوع، اور دیگر استعمال کے پیٹرنز دیکھ سکتے ہیں۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

مضر ہیکرز آپ کی آن الئن معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کیوں کرسکتے ہیں؟ لوگ
کونسی معلومات تالش کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی ویب سائٹ جس پر آپ نے الگ ان نہیں کیا ہے وہ کیوں

ٹریک کرنا چاہےگی کے آپ کون ہیں؟

کسی بھی ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات اور کسی بھی معلومات کو فروخت کیا جا1.
سکتا ہے یا مالی فائدہ کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

کیا کسی کو معلوم ہے کہ میلویئر کیا ہے؟ یہ کیا کر سکتا ہے؟

اپنے طلباء کو بتائیں

میلویئر نقصان دہ کوڈ ہے جو آپ کے کمپیوٹر پر خفیہ طور پر چلتا ہے۔ کچھ میلویئر آپ کے مقامی
کمپیوٹر کے کسی بھی حصے، آپ کے ہارڈ ڈرائیو سے آپ کے براؤزر کے ڈیٹا تک سے ڈیٹا جمع کر سکتے
ہیں۔ یہ ہیکرز کو آپ کے کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کی اجازت دے سکتا ہے اور وہ اسے جس طرح سے

چاہیں استعمال کرسکتے ہیں۔ اگر چہ زیادہ طر میلویئر آسان ہوتے ہیں، جیسے ایسی ویب سائٹس جو
محفوظ پورٹلز جیسے کی کسی بینک کو نقل کرتی ہیں یا توسیعات جو پیسہ کمانے کے لئے آپ کے براؤزر



میں اشتہارات کو ڈال دیتے ہیں۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

میلویئر، جاسوسی یا ٹریکنگ کے خالف اپنے آپ کی حفاظت کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں؟

اپنے طلباء کو بتائیں

جب لنکس، اشتہارات، یا سوشل میڈیا مراسلہ پر کلک کریں تو احتیاط برتیں۔ کیا URL آپ کی توقع
کرتا ہے؟ جب آپ خود سے دوبارہ ٹائپ کرتے ہیں یا ویب سائٹ کی تالش کرتے ہیں تو کیا آپ وہی صفحہ
,Facebook ,Google کو اہم اکاؤنٹ (جیسے TLS / SSL حاصل کرتے ہیں؟ ایک اچھا اصول یہ ہے کہ

Twitterصحیح آپ اگر چاہئے۔ کرنی حفاظت کی صفحہ ان الگ بھی کسی لئے کے (اکاؤنٹس بینک یا
URL تو ہیں کرتے ٹائپ SSL/TLS بھیجنا سائٹ ویب جعلی کو آپ لئے کے ہیکر کسی پر نیٹورک اسی

مشکل بناتا ہے جو کی دوسری صورت میں بہت آسان ہو سکتا تھا۔

اگر ان پلیٹ فارمز پر کوڈنگ کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو کچھ ویب سائٹس آپ کی ذاتی معلومات یا آن
الئن اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے کوڈ چالنے کے قابل ہو گی۔ پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ کو

دوسروں کو اسپیم کرنے کے لۓ استعمال کرسکتے ہیں۔

،sh. ،pkg. ،exe.)صرف معتبر ذرائع سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ یا نصب کریں اور جب آپ قابل عمل
.dll، یا .dmg ایسی عمل قابل ہو۔ مند فکر میں بارے کے اس تو کریں لوڈ ڈاؤن کو (توسیعات کی

چیزیں ہیں جو کسی کارروائی پر عملدرآمد کریں گی۔ کبھی کبھی، یہ بری کاروائی ہوسکتی ہے۔ مثال
کے طور پر، کوئی کسی کی ہارڈ ڈرائیو کو مٹانے یا جعلی براؤزر کو نصب کرنے کے لئے ایک قابل عمل

متن لکھ سکتا ہے۔ لہذا آپ کو قابل اعتماد ماخذات سے مواد نصب کرنا چاہئے۔

آپ میلویئر کو چالنے سے روکنے کے لئے اینٹی وائرس سافٹ ویئر استعمال کرسکتے ہیں۔ کچھ اینٹی وائرس
for Essentials Security Microsoft،سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ آتا ہے (مثال کے طور پر

Windows )جیسے ،سسٹم آپریٹنگ کچھ جبکہ ؛ Apple کی سیکورٹی ایسی پاس کے ان پر کمپیوٹرز
ترتیبات موجود ہیں جو ناقابل اعتماد ذرائع سے سافٹ ویئر کو انسٹال ہونے سے بالک کر دیتے ہیں۔ ان

ترتیبات کو خارج کرنے سے پہلے احتیاط سے سوچیں۔

آپ براؤزر کی توسیعات کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، جو پلگ انز کو مسدود کر دیتے ہیں جس
سے ویب سائٹ کے لئے یہ پتا کرنا کہ آپ کون ہیں یا آپ کو ٹریک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم ایسا پلگ ان

ویب سائٹ کی فعالیت کو مسدود کر سکتا ہے جیسے ویڈیو دیکھنے کی اہلیت۔ آپ براؤزر کی توسیعات کو
نصب کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں یہ پوری طرح سے آپ کے ترجیحات اور آپ کی آنالئن سالمتی کے

شرائط سے سمجھوتہ پر منحصر ہے۔ آپ اس طرح کے سواالت پر غور کر سکتے ہیں، میرے لئے سراغ
لگانا کتنا تکلیف دہ ہے؟ میری رازداری کتنی قیمتی ہے؟ میں مواد کے اس حصے کو دیکھنا کتنا پسند

کرونگا (اگر، مثال کے طور پر، براؤزر کی توسیعات کوئی ایسا پلگ ان مسدود کرتی ہے جو ویڈیو کو
چالتا ہے)؟



سالمتی ٹولز

حصہ اول

جماعت میں تعامل

براہ کرم نوٹ کریں: اس سرگرمی کے مواد کے کچھ حصہ کو "سرگرمی # 1 کو کور کیا گیا ہے: آن الئن
خطرات۔" ہم اس شرائط سے متعلق آپ کے فیصلے کو ملتوی کرتے ہیں کہ آیا آپ اس مواد کو دوبارہ
دیکھنا چاہیں گے اگر آپ پہلے ہی سرگرمی # 1 میں مصروف ہیں، یا اسے نظرانداز کرنا چاہیں گے۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے وقت محفوظ ہیں یا نہیں؟

اپنے طلباء کو بتائیں

مناسب احتیاط اختیار کئے بغیر، یہ مشکل ہے، مگر نہ ممکن نہیں، کامیابی کے ساتھ آن الئن خطرات
کے خالف خود کی حفاظت کرنا [گزشتہ حصے میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔]

ہمیشہ نئے آن الئن خطرات بھی آتے رہتے ہیں، اس لئے محافظ رہنا ضروری ہے۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ آپ کو یقین دالتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ واقعی ایک اہم ویب سائٹ
تھی؟

ان خطرات سے بچنے یا کم کرنے کے لئے ایسے ٹولز ہیں جو آپ استعمال کرسکتے ہیں۔ کیا کوئی کچھ
جانتا ہے؟

اپنے طلباء کو بتائیں

HTTPS ہے۔ جاتا کیا استعمال پر سائٹ ویب لیے کے کاری خفیہ کی ڈیٹا پر انٹرنیٹ جسے ہے معیار ایک
خفیہ کاری کسی بھی فریق ثالث کو آپ کے کنکشن سے ڈیٹا کو آسانی سے دیکھنے سے روک سکتا ہے۔
"//:https" کے سامنے URL یہ سالمتی کی ایک اضافی سطح فراہم کرتی ہے اور آپ کے استعمال کردہ
شامل کرکے کسی بھی براؤزر میں استعمال کیا جا سکتا ہے (مثالً com.mysite.www//:https)۔ تاہم،

تمام ویب سائٹس HTTPS کی معاونت نہیں کرتیں۔

آپ کو صرف HTTPS:// سابقہ والے ویب صفحات پر حساس معلومات (مثالً، پاس ورڈ، کریڈٹ1.
کارڈ کی معلومات) درج کرنی چاہیے۔

آپ سافٹ ویئر ٹلز کا استعمال اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کر سکتے ہیں کہ جب بھی ممکن ہو2.
تو HTTPS ہمیشہ استعمال کریں۔

کئی براؤزر میں HTTPS کنکشن کی نشاندہی کرنے کے لیے ایڈریس بار کے نزدیک قفل کی طرح3.
نظر آنے والے سالمتی انڈیکیٹر ہوتے ہیں۔



بدقسمتی سے، HTTPS اس بات کی ضمانت نہیں دیتا ہے کہ آپ محفوظ ہیں کیونکہ کچھ مضر4.
ویب سائٹس HTTPS کی بھی معاونت کر سکتی ہیں۔ HTTPS کنکشن کو تحفظ دیتی ہے لیکن

یہ یقینی نہیں بناتی کہ ویب سائٹ ایک اچھی عامل ہے۔

سیکور ساکیٹس لیئر (SSL)/ ٹرانسپورٹ لیئر سیکورٹی (TLS) ان تکنیکوں کے نام ہیں جو HTTPS کو
محفوظ رکھتی ہیں۔ TLS/SSL ڈیجیٹل خفیہ کاری کی کلیدیں استعمال کرتی ہیں، جو حقیقی کلیدوں

کی طرح کام کرتی ہیں۔ اگر آپ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اپنے دوست کے لیے کوئی راز لکھتے ہیں،تو جس
شخص کو وہ کاغذ مل جائے وہ آپ کا راز جان سکتا ہے۔ اس کے بجائے،تصور کریں کہ آپ نے انہیں

ذاتی طور پر کلید کی ایک نقل دی تھی، اور پھر ملتے جلتے مقفل باکس میں اپنے راز بھیج دیے۔ اگر
کسی شخص نے باکس کو روک دیا ہے، تو انہیں چابی کے بغیر آپ کا راز دیکھنے میں مشکل ہو گی۔ اگر
کسی نے مشابہ باکس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چابی کام نہیں

کرے گی۔ TLS/SSL اسی طریقے سے کام کرتی ہے لیکن ویب سائٹ کے ساتھ۔

براؤزر سالمتی انڈیکیٹرز بھی توسیعی تحقیق (EV) سرٹیفکیٹ کی معلومات کی بھی مواصلت کرتے
ہیں۔ EV سرٹیفکیٹ ان ویب سائٹس کو دیئے جاتے ہیں جو سرٹیفکیٹ اتھارٹی کو ان کی شناخت کی
توثیق کراتے ہیں۔ براؤزر میں، کبھی کبھی EV انڈیکیٹر ایڈریس بار کے سامنے سائٹ کے نام یا رجسٹر

کرنے والے ہستی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ EV سرٹیفکیٹ ان ویب سائٹس کو دیئے جاتے ہیں جو
سرٹیفکیٹ اتھارٹی کو ان کی شناخت کی توثیق کراتے ہیں۔ براؤزر میں، کبھی کبھی EV انڈیکیٹر

ایڈریس بار کے سامنے سائٹ کے نام یا رجسٹر کرنے والے ہستی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر آپ کسی
خاص ویب سائٹ پر مواد سے مشکوک ہیں تو آپ "سرٹیفکیٹ دیکھیں". پر کلک کرکے یہ دیکھنے کے

لیے جانچ کر سکتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ میں موجود URL براؤزر میں موجود URL کے مماثل ہے یا نہیں۔
[یہ پروجیکشن اسکرین پر "سرٹیفکیٹ دیکھیں" کو تالش کرنے کے طریقے کی وضاحت کے لیے مددگار
Chrome ،ثابت ہو سکتا ہے۔ مختلف براؤزر کے ذریعے آپ کس طرح نیویگیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر
پر "دیکھیں" میں "ڈویلپر" پر اور پھر "ڈویلپر ٹولز" پر کلک کریں۔ "ڈویلپر ٹولز" سے "سالمتی" ٹیب پر،

پھر "سرٹیفکیٹ دیکھیں" پر کلک کریں۔

ناقانل اعتماد ذرائع سے چالنے والی سافٹ ویئر کے عالوہ، اینٹی وائرس سافٹ ویئر آپ کو ناقابل اعتماد
صفحات پر جانے اور میلویئر ڈاؤن لوڈ کرنے سے روک سکتا ہے۔

"فشنگ" کا عمل بنیادی طور پر ایک اسپیمر سے ای میل پر ہوتا ہے جو ایک جائز جماعت ہونے کا دکھاوا
کرتا ہے۔ پھر وہ آپ سے پاس ورڈ پوچھتے ہیں، جسے وہ امید کرتے ہیں کہ آپ ای میل پر بھیجیں گے یا
جعلی ویب سائٹ میں درج کریں گے۔ اسپیم فلٹرز آپ کے ان باکس میں اس طرح کے کچھ ای میلز کو
دکھائے جانے سے باز رکھ سکتے ہیں۔ اسپیم فلٹر کو اور بہتر بنانے کے لئے، کسی بھی مشتبہ ای میل کو

جو آپ کے ان باکس میں اسپیم کی صورت میں آتا ہے نشان زد کرنا یقینی بنائیں۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

غلطی سے ایسی فائلوں کو جو آپ کے کمپیوٹر کو نقصان پہنچاتی ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنے سے روکنے کے
لئے آپ کیا کاروائی کرسکتے ہیں؟

اپنے طلباء کو بتائیں

ہمیشہ دوبارہ چیک کریں کہ آپ بھروسے مند ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ تک رسائی کر رہے ہیں۔ ایسے ای
میل منسلکات جنہیں آپ نہیں پہچانتے ہیں کو کھولنے اور پاپ-اپ ونڈوز اور غلطی کے پیغامات کو کلک
کرنے سے پہلے انتہائی احتیاط برتیں۔ آپ اپنے کمپیوٹر پر نامور اینٹی میلویئر پروگرام نصب کرنے کے بارے

میں سوچ سکتے ہیں۔





پاس ورڈز کا اشتراک کرنا

حصہ اول

اپنے طلباء سے پوچھیں

آپ کو اپنے پاس ورڈ کا اشتراک کرنا کب ٹھیک لگتا ہے؟

ممکنہ جوابات میں اشتراک کردہ اکاؤنٹس شامل ہیں (مثالً، Netflix)۔1.

آپ کے پاس ورڈ کا اشتراک کرنے سے وابسطہ خطرات کیا ہیں؟

اگر مضر شخص آپ کا پاس ورڈ حاصل کر لیتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے۔ پاس ورڈ کا1.
اشتراک کرنے سے کسی شخص کو اس تک رسائی ملنے کا امکان زيادہ ہو جاتا ہے۔ اگر دیگر ویب

سائٹس پر یکساں پاس ورڈ استعمال ہوا ہے تو، وہ ان تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

اپنے طلباء کو بتائیں

یہ معیاری مشق ہے کہ آپ کو کسی بھی شخص کے ساتھ پاس ورڈز کا اشتراک نہیں کرنا چاہیے
سوائے اس ایپلی کیشن کے جس میں الگ ان کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان

کیا گیا ہے، فشنگ کسی کو دھوکہ دے کر اس کے پاس ورڈ کا اشتراک کروانا ہے۔

تاہم، آپ کے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ واضح طور پر آپ کا پاس ورڈ مانگ
سکتے ہیں، دعوی کر کے کہ آپ کا اکاؤنٹ خطرے میں ہو سکتا ہے۔ حاالنکہ ان میں سے بعض لوگ اچھے
ارادے کے حامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی دوست جو آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ایسی چیز کو

دیکھنے میں مدد کرنا چاہتا ہو جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، تاہم آپ کا اپنے پاس ورڈ کا اشتراک کرنا
غیر دانشمندانہ ہوگا خاص طور پر جبکہ آپ متعدد اکاؤنٹس کے لیے اس پاس ورڈ کا استعمال کرتے
ہوں۔ اگر آپ پاس ورڈ اشتراک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یقینی بنائیں کہ اسے کہیں اور استعمال

نہیں کیا جاتا ہے اور رسائی کا اشتراک کرنے کے لیے پاس ورڈ مینیجر کا استعمال کریں۔

کبھی کبھی، آپ سے پاس ورڈ مانگنے والے ایسے بالغین ہو سکتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں اور ان پر
بھروسہ کرتے ہیں جیسے آپ کے والدین، اساتذہ، یا آجر۔ اگرچہ آپ ان بالغوں کو جانتے ہیں اور ان پر

بھروسہ کرتے ہیں، عام طور پر یہ ہر ایک (آپ اور وہ دونوں) کے لیے ایک مثبت تجربہ ہوگا کہ بات چیت
کریں کہ وہ یہ درخواست کیوں کر رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس ورڈز کیسے سنبھالیں گے۔ خاص طور

پر اپنے خاندان کے باہر کے بالغوں کے ساتھ، یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ براہ راست ان سے پوچھیں آیا
ایسا کوئی قانون یا دوسرے قسم کا قاعدہ پایا جاتا ہے جو ان کے خیال میں آپ سے اس بات کا

متقاضی ہے کہ آپ انہیں اپنا پاس ورڈ دیں۔

قوانین اور قواعد کے بارے میں سنجیدگی سے واضح سواالت پوچھنا اس وقت خاص طور پر اہم ہے جب
پاس ورڈ کی درخواست آپ کے خاندان سے باہر کے کسی بالغ کی طرف سے ہو، جسے آپ پہلے سے ذاتی

طور پر نہیں جانتے، جیسے کہ قانون نافذ کرنے واال افسر۔ اگر پولیس آفیسر یا دیگر حکومتی عہدیدار
کی طرف سے آپ سے آپ کے سوشل میڈيا کے پاس ورڈز مانگے جاتے ہیں، تو پرسکون رہیں اور عزت
سے پیش آئیں۔ ان سے پوچھیں کہ وہ یہ درخواست کیوں کر رہے ہیں اور ان کے خیال میں کون سے

قانون(قوانین) یا قاعدہ(قواعد) کی رو سے انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے یہ معلومات حاصل



کریں۔

آپ کو والدین / سرپرست، استاد، آجر، قانون نافذ کرنے والے افسر، حکومتی عہدیدار یا کسی دیگر بالغ
کی طرف سے کی جانے والی درخواست پر انہیں اپنا پاس ورڈ دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا

انحصار درخواست کی صورتحال پر منحصر ہے۔ ایسے حاالت میں جن میں آپ کو اپنے پاس ورڈ دینے کی
ضرورت ہوگی، شامل ہے کہ وہاں کوئی قانون یا قاعدہ ہے جو آپ سے ایسا کرنے کا متقاضی ہے یا آپ

کا فیصلہ کہ آپ کو ان کی مدد سے ملنے واال فائدہ پاس ورڈ کے اشتراک کرنے کے خطرات کے مقابلہ میں
زیادہ ہے۔

اگر آپ کو کسی بالغ کی طرف سے آپ کے پاس ورڈ کی درخواست موصول ہو اور وہ درخواست کسی
بھی طرح آپ کو کھٹک رہی ہو تو، فوری طور پر والدین / سرپرست یا دیگر بھروسہ مند بالغ کو

بالئیں، مثالی طور پر اس درخواست کا جواب دینے سے پہلے۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

آن الئن وہ کون سے حاالت ہیں جن میں آپ کو اپنے پاس ورڈ کا اشتراک کرنا ہوگا؟

صرف اس وقت جب آپ سے کسی ایسی ویب سائٹ پر آپ کا پاس ورڈ مانگا جائے جس تک1.
رسائی حاصل کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں اور اپنے پاس ورڈ کا اشتراک کبھی نہ کریں

بشمول ای میل پر، جو عام طور پر خفیہ کردہ یا محفوظ نہیں ہوتی۔



اسائنمنٹ

ہینڈ آؤٹ

اسائنمنٹ

شرکاء کو 3-2 کے گروپس میں تقسیم کریں۔ شریک کا اسپیم ہینڈ آؤٹ تقسیم کریں۔ اس کے بعد، ہر
شریک نے دوسروں کو یہ دکھانے کے لیے ایک فلو چارٹ تیار کیا ہے کہ وہ کس طرح اسپیم کی شناخت
کر سکتے ہیں اور آیا انہیں مخصوص منفرد /افراد کے گروپس کے ساتھ مخصوص معلومات کا اشتراک

کرنا چاہیے۔

اپنے طلباء کو بتائیں

ہر ایک منظر نامہ کو پڑھیں اور غور کریں کہ کیا ہر پیغام اسپیم ہے اور کیا آپ کو منظر نامہ میں
موجود کسی شخص یا افراد کے گروپ کے ساتھ معلومات کا اشتراک کرنا چاہیے۔۔

جماعت میں تعامل

اسے کرنے کے لیے شرکاء کو 10 منٹ دیں۔ اس کے بعد، گروپس سے ان کے جوابات کا اشتراک کرنے کو
کہیں۔

اپنے طلباء سے پوچھیں

آپ کو اپنے ای میل پر اپنے پاس ورڈ کا اشتراک کب کرنا چاہیے؟

اپنے طلباء کو بتائیں

یہ ای میل پر آپ کا پاس ورڈ کبھی نہ پوچھنے کے لیے ویب سائٹ اور کمپنیوں کا ایک معیاری طرز عمل
ہوتا ہے۔ آپ کو اس طرح اپنا پاس ورڈ کبھی بھی بھیجنا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ آپ کو ایسا لگتا ہو

کہ ذریعہ مستند ہے۔ ای میل تقریباً کبھی بھی محفوظ نہیں ہوتا۔

حصہ دوم

اسائنمنٹ

شرکاء کو اپنے گروپس سے واپس آنا ہے کیوں کہ مندرجہ ذیل مشق انفرادی شرکاء کے لیے ہے۔

شرکاء کو ان کے فلو چارٹ تخلیق کرنے کے لیے 15 منٹ دیں۔

اپنے طلباء کو بتائیں

اب، کاغذ کی ایک شیٹ پر، ان افراد کو یہ دکھانے کے لیے ایک فلو چارٹ تیار کریں کہ وہ اسپیم کی
شناخت کس طرح کر سکتے ہیں اور کیا انہیں دیگر افراد کے ساتھ آن الئن مخصوص معلومات کا

اشتراک کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ آپ کے فلوچارٹ کی بنیاد پر ایک مخصوص منظر استعمال کرنے میں
مددگار ثابت ہوسکتا ہے؛ یا تو ہینڈ آؤٹ پر پیش کردہ مناظرمیں سے ایک (اگر آپ ایسا کرنے کا انتخاب

کرتے ہیں تو، براہ کرم آپ کے فلو چارٹ کے اوپر موجود مناظر کی تعداد لکھیں)، یا مکمل طور پر کوئی



نیا تخلیق کریں! اگر آپ خود کا منظر تخلیق کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو براہ کرم اپنے فلو چارٹ کے
اوپر ایک مختصر پیراگراف میں اس کی وضاحت کریں۔

شرکاء کو ان کے فلو چارٹ تخلیق کرنے کے لیے 15 منٹ دیں۔
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