
ਇਟੰਰਨੱੈਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਰਆ ਂਦੇੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿੱਸਾ ਿੈ।
ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਚ ਿੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਅਜਹਮ ਭੂਜਮਕਾ ਜਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਜਚਆ ਂਲਈ ਦੋਸਤਾ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿੱਚ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਮੌਿ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਿੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ਗੇਮਾ ਂਖੇਡਣ ਤਕ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪਜਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਜਕਤੇ ਿੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ ਿੀ ਇੱਕ ਅਜਹਮ ਜਹੱਸਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਜਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਿੋਖਮ ਿੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ 
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਰੱਜਖਆ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। 

Parent Club ਦੀ “Child Online Safety” (ਬੱਜਚਆ ਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਆ) ਮੁਜਹੰਮ ਮਾਜਪਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧਨ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਜਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਡਜਿਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਮੁਜਹਮੰ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਜਲਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਦਿਾਉਣ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹ ੈਜਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਬਚੇੱ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹੀ ਹਨੁਰਾ ਂਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਂਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣ ੇਬਜੱਚਆ ਂਨੂੰ 
ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਜਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਿੋ ਉਹ ਆਪਣ ੇਬਜੱਚਆ ਂਨੂੰ 
ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕਰਨ ਜਿਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਚੱੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਜਹੰਮ ਜਿਚੱ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ 
ਸਲਾਹ ਹ ੈਜਕ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਜਕਿੇਂ ਗਲੱ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾ ਂਬਣਾਈ ਿਾਿੇ ਤਾ ਂਿੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ 
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ੀ ਅਜਿਹ ੇਢਗੰ ਨਾਲ ਇਟੰਰਨੈਟੱ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਜਦਆ ਂਿੱਡੀ ਹ ੋਸਕੇ ਿੋ ਮਜ਼ਦੇਾਰ, ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹਿੇੋ।

ਬੱਚੇ ਦੀ

ਸੁਰੱਰਿਆ
ਆਨਲਾਈਨ
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ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਅਿੋਕੇ ਬੱਜਚਆ ਂਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਿੀਿਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਿੀਿਨ ਜਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਜਸਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਜਕਿੇਂ ਰਜਹਣਾ ਹੈ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਚੋਂ ਬਹੁਜਤਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਕ ਗੱਲ ਜਕੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਜਰਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾ।ਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਆ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਿੋ ਕੁਝ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਜਿੱਚ ਸਰਗਰਮ 
ਜਦਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਸਜਹਿ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਜਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਿੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਿਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਜੋਿਮਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਿੋਖਮਾ ਂਬਾਰੇ ਿੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿੋ ਸਾਈਬਰਬੁਜਲੰਗ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਿੋ 
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ,ਂ ਜਨੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ, ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਕ ਮੌਿੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਿਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਗਰੂਕ ਹੋਿੋਗੇ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜਬਹਤਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹੋਣਗੇ।



ਬੱਰਚਆ ਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਰਿਆ ਕਰਨਾ
ਬੱਜਚਆ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। 
ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆ ਂਦੀ ਰੱਜਖਆ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਜਹਮ ਹੈ ਜਕ ਮਾਜਪਆ ਂਕੋਲ ਕੰਜਪਊਟਰ, 
ਗੇਮ ਕੰਸੋਲ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟ੍ੋਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਓਨਾ ਹੀ ਅਜਹਮ ਮਾਜਪਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਿੀ ਹੈ ਜਕ ਿਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਜਰਿਾਰਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਜਿਹੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਰੱਜਖਆ ਸੈਜਟੰਗਾ ਂ
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਤਾ ਂਉਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਣਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਿੇ ਸਾਡੇ ਬੱਜਚਆ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਸਮੱਜਸਆ ਆਈ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਸੰਕੇਤਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 
ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਿੇਗਾ ਜਕ 
ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਜਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਜਕ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ‘ਤ ੇਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿਧੇਰੇ ਛੇਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ
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ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟ੍ੋਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਆ ਬਾਰੇ 
ਜਸਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੋ:

ਸਪਸ਼ਟ ਰਨਯਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿੱਚ ਿੋ ਿੀ ਜਨਯਮ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹਨ। 
ਹੱਦਾ ਂਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਜਚਆ ਂਜਿੱਚ ਉਹਨਾ ਂ
ਜਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਹੱਦਾ ਂਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆ ਂਨੂੰ 
ਸਮਝਾਓ ਜਕ ਉਹ ਜਕਿੇਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾ ਂਰਬਤਾਓ
ਜਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਕਉਂ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੱਠੇ 
ਮਸਤੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ। ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ 
ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਿੈੱਬਸਾਈਟਾ ਂ
ਜਦਖਾਓ ਜਿਹਨਾ ਂ'ਤੇ ਿਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੇਂ 
ਨੂੰ ਪਜਰਿਾਰਕ ਸਮਾ ਂਬਣਾਓ ਨਾ ਜਕ ਜਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਿੋ ਉਹ 
ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਦਲਚਸਪੀ ਲਓ
ਬੱਚੇ ਉਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਂ
ਜਿੱਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਜਦਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਪੁੱਛੋ ਜਕ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਕਹੜੀਆ ਂ
ਖੇਡਾ ਂਖੇਡਣੀਆ ਂਪਸੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਜਕਹੜੀਆ ਂਸਾਈਟਾ ਂ'ਤੇ ਿਾਦਂੇ 
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਓਨੀ ਹੀ ਿਧੇਰੇ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੱਤੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣਗੇ।

ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਿੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 
ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਿਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਐਨੇ ਜਸਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਦਂੇ, 
ਇਹ ਸਮਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜਹਮੀਅਤ ਜਸਖਾਉਣ ਦਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਕ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹੈ, ਇਹ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ 
ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸੁਝਾਿਾ ਂਅਤੇ ਜਿਹਾਰਕ ਕਦਮਾ ਂਲਈ,  
ਇੱਥੇ ਿਾਓ ParentClub.scot

https://www.parentclub.scot/

