
સાઇબર ધમકીઓ અને 
ઓનલાઇન સતામણી
સાઇબર ધમકીઓ અને ઓનલાઇન સતામણી 
અત્યંત દુ: ખદા્ી હોઈ શકે છે. તેમને ફોજદારી 
ગનુા તરીકે વર્ગીકતૃ કરી શકા્ છે પરયંત ુતમારી 
મદદ માટે ઘણા બધી સહા્ ઉપલબધ છે.

ઑનલાઇન સરુક્ષિત રહવેા માટેના 
સચૂનો
તમે પોસટ કરો તે પહલેાયં વવચારો - પોસ્ટ કરતી વખતે 
અથવા ઇન્ટરને્ટ પર ટ્ટપપણી કરતી વખતે ધ્ાનમા ંરાખો 
કે તમે શુ ંકહો છો અને તેની શુ ંઅસર પડી શકે છે. ક્ારે્ 
એવી ટ્ટપપણીઓ પોસ્ટ કરશો નહીં કે જે અપમાનજનક હો્ 
અથવા અન્ લોકો મા્ેટ અપમાનજનક હો્.

વ્ક્તર્ત માહહતીને વ્ક્તર્ત રાખો -  
એવી કોઈ પણ વસ્ ુકહો નહીં અથવા ચિત્ો પ્રકાશશત  
કરશો નહીં કે જે પાછળથી તમને અથવા અન્ કોઈ 
વ્ટકતને મ ૂઝંવણમા ંમકૂી શકે. તમારા શવશ ેશમત્ો શુ ંપોસ્ટ 
કરે છે, અથવા તમારી પોસ્ટસ અંગે, ખાસ કરીને તમારી 
વ્ક્તગત શવગતો અને પ્રવશૃતિઓ શવશે શુ ંજવાબ આપે છે 
તે અંગે સાવિેત રહો. 

ર્ોપની્તા સેહટંગસનો મહત્તમ ઉપ્ોર્ કરો - તમારી 
પસદંગીના શમત્ો અને કુટંુબીજનોને ઍ્સેસ કરી શકે તે 
શસવા્, તમારી પ્રોફાઇલને બધં રાખો.

ઇનટરનેટ સવવવિસ પ્ોવાઇડસ્સને સાઇબર ધમકીઓની જાણ 
કરો - સોશશ્લ મીટડ્ા પર ઘણી બધી વાધંાજનક અથવા 
આઘાતજનક સામગ્ી હો્ છે જે જરૂરી નથી કે તે ફોજદારી 
ગનુો બનતી હો્. જો કે, સાઇબર ધમકીઓ ઘણી વખત 
સોશશ્લ મીટડ્ા સાઇ્ટસ અને ઇન્ટરને્ટ સશવવિસ પ્રોવાઇડસ્સ 
દ્ારા સથાશપત શન્મો અને શરતોનુ ંઉલલઘંન કરતી 
હો્ છે. સોશશ્લ મીટડ્ા સાઇ્ટને સાઇબર ધમકીઓની 
જાણ કરો જેથી તેઓ સેવાની શરતોનો દુરુપ્ોગ કરતા 
વપરાશકતા્સઓ સામે પગલા ંલઈ શકે.  

સોવશ્લ મીહડ્ા સહા્ વવભાર્ો તમે તમારો સપંક્સ કરી શકે 
તેવા વપરાશકતા્સઓને કેવી રીતે બલલૉક કરવા અને શન્શંત્ત 
કરવા મા્ેટ સેટ્ટંગસને બદલવા તે તમને બતાવે છે. તમે 
નીિે આપેલી સોશશ્લ મીટડ્ાની સાઇ્ટસ તેમને સામગ્ીની 
જાણ કરવાની ક્ષમતા  સટહતનો ઉપ્ોગ કરવા મા્ેટ સલાહ 
અને સમથ્સન મેળવી શકો છો.

  Facebook - facebook.com

  Twitter - twitter.com

  Instagram - instagram.com

   LinkedIn - linkedin.com

   Google+ google.com

   YouTube - youtube.com

  Pinterest - pinterest.com

  Tumblr - tumblr.com

   Snapchat - snapchat.com

જો તમને લાગે છે કે તમે ગનુાનો શશકાર બન્ા છો, તો 
હમંેશા સામગ્ીનો રેકોડ્સ રાખો ઉદાહરણ તરીકે, સક્ીનશલૉ્ટ 
લઈને. જો તમને ચિંતા થતી હો્ કે તમારંુ બાળક અથવા 
કોઈ શપ્ર્જન અહીં સાઇબર ધમકીઓનો ભોગ બની શકે છે, 
તો આના મા્ેટ કે્ટલાક સકેંતો છે:

• નીચુ ંઆતમસનમાન.

•  કુટંુબ સાથ ેહળવુ ંમળવુ ંનહીં અને એકલપણામા ંમો્ટા 
ભાગનો સમ્ શવતાવવો.

•  તેમના મોબાઇલ, લેપ્ટોપ વગેરેની નજીક માતાશપતા 
અથવા અન્ પટરવારના સભ્ોને જવા ન દેવા.

•  શાળાએ જવાના ઇનકાર સટહત શાળા અથવા કામથી દૂર 
રહવેા મા્ેટ બહાના કરવા.

વધ ુસકેંતો અને સલાહ મા્ેટ bullying.co.uk  
ની મલુાકાત લો

https://www.facebook.com/help/
https://support.twitter.com/
https://help.instagram.com/
https://www.linkedin.com/help/linkedinhttps://www.linkedin.com/help/linkedin
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/en-GB/reporting.html
https://help.pinterest.com/en
https://www.tumblr.com/abuse
https://support.snapchat.com/en-GB
http://www.bullying.co.uk


માતાવપતા અને વાલીઓ માટે સલાહ
ઇન્ટરને્ટ બાળકો મા્ેટ એક મલૂ્વાન સ્ોત બની શકે છે, 
જેનાથી તેમને શમત્ો સાથે જોડાવા અને નવી વસ્ઓુ 
શીખવામા ંસહા્ મળે છે. પરં્ ુઓનલાઇન થતી વખતે 
જોખમો પણ છે, અને બાળકો ખાસ કરીને સવંદેનશીલ 
બની શકે છે. તમારા બાળક સાથ ેવાત કરવાથી તેમને 
ઓનલાઈન સરુચક્ષત રાખવા મા્ેટની શ્ેષ્ઠ રીતો પૈકીની એક 
છે.

નવીનતમ તકનીકી, વબેસાઇ્ટસ અને સોશશ્લ ને્ટવ્સ્સ 
પર જોખમોને સમજીને અને તમારી જાતને અપ-ટ-ૂડે્ટ 
રાખીને તમે તમારા બાળકને ઇન્ટરને્ટનો સરુચક્ષત રીતે અને 
સલામત રીતે મદદ કરી શકો છો.

વધ ુસહા્ અને સલાહ મા્ેટ, કૃપા કરીને અમારી 
ભાગીદારોની વબેસાઇ્ટસની ચલં્સ પર ક્લક કરો, જ્ા ં
તમને વધારાની મદદ અને સમથ્સન મળશ.ે આ અગત્ના 
શવષ્ પર સખાવતી સસંથાઓ સાથ ેકામ કરવામા ંઅમે 
ગૌરવ અનભુવીએ છીએ.

NSPCC 
nspcc.org.uk 

 Cyberbullying UK 
bullying.co.uk

 Mumsnet 
mumsnet.com 

 Kooth 
kooth.com 

 Internet Matters  
internetmatters.org 

    Kidscape  
kidscape.org

તમારા બાળકોને ઑનલાઇન સરુક્ષિત 
બનાવવામાયં સહા્ કરો
•  ફેમીલી રૂમમા ંકમપ્્ુટસ્સ અને ગેમસ કનસોલ રાખો જ્ાં
તમે પ્રવશૃતિની દેખરેખ રાખી શકો છો. આ ઉપરાતં, એ પણ
ખાતરી કરો કે જે રમતો તમારંુ બાળક ઓનલાઈન રમે છે
તેની વ્ સાથ ે્ોગ્ છે.

•  અ્ોગ્ સામગ્ીનો ઍ્સેસ રોકવા મા્ેટ પેરેં્ટલ કંટ્ોલ
સલૉફ્ટવરે ઇનસ્ટોલ કરો અથવા તમારા ઇન્ટરન્ેટ દ્ારા
પેરેં્ટલ કંટ્ોલને સટક્્ કરો.

•  સોશશ્લ ન્ેટવટકિંગ સાઇ્ટસ પર ‘શમત્’ અથવા તમારા
બાળકને ‘ફોલો’ કરો, જેથી તમે જોઈ શકો છો કે તેઓ કેવી
રીતે તેનો ઉપ્ોગ કરી રહા ંછે.

•  વ્ પ્રશતબધંો સાથનેી કોઈપણ વબેસાઇ્ટસ અથવા
સોશશ્લ ન્ેટવ્સ્સ સાથે જોડાવા મા્ેટ તેઓ પરૂતી વ્
ધરાવ ેછે તેની તપાસ કરો.

•  તમારા બાળકને વ્ક્તગત માટહતી અથવા જે દરેક
વ્ક્ત ન જુએ તેમ ઈચછતા હો્ તેવી કોઈપણ ઈમેજીસ
પોસ્ટ ન કરવાની સલાહ આપો.

•  નજીકના શમત્ો અથવા
પટરવાર સાથ ેવાત
કરવાની ન હો્ ત્ાં
સધુી વબેકૅમસનો ઉપ્ોગ
કરવાનુ ં્ટાળો. જ્ારે
ઉપ્ોગમા ંન હો્ ત્ારે
તમારા વબેકેમને ઢાકંી
દેવાનુ ંધ્ાન રાખો.

•  તમારા બાળકોના ઇન્ટરન્ેટ ઉપ્ોગનુ ંશનરીક્ષણ કરો અને
કોઈપણ ગપુત વત્સણકૂ મા્ેટ સાવિેત રહો.

•  તમારા બાળકને તેઓ જે ઓનલાઇન કરે છે અને તેઓ
કોની સાથ ેવાત કરે છે તે શવશે ખલુલા મને વાત કરવા
મા્ેટ પ્રોતસાટહત કરો.

gov.uk પર બાળકોના માતાશપતા અને સભંાળકતા્સઓ મા્ેટ 
વધ ુસલાહ ઉપલબધ છે

શાળાઓ માટે સલાહ
શશક્ષણ શવભાગ દ્ારા સલાહ:

મખુ્ વશષિકો, સટાફ અને સયંચાક્લત સયંસ્ાઓ 
મા્ેટ ગુડંાગીરીને અ્ટકાવવા અને ઘમકીઓને હાથ ધરવાની 
સલાહ gov.uk પર જોઈ શકા્ છે.

મખુ્ શશક્ષકો અને સકલૂ સ્ટાફ મા્ેટ સાઇબર ધમકીઓની 
સલાહ gov.uk

પોલીસ શુયં કરી શકે છે?
જો અમે કોઈ સદેંશ અથવા પોસ્ટને સભંશવતપણે ગનુો 
માનતા હોઈએ, તો અમે ્ોગ્ પગલા લઈશુ.ં જેમા ં
જવાબદાર વ્ક્તની ધરપકડ કરવાની અથવા તેમને 
સાવધાની હ્ેઠળ તેમનો ઈન્ટરવ્ ુલેવાનો સમાવેશ થઈ શકે 
છે. શનરંકુશ દુરુપ્ોગ અથવા જ્ા ંકોઈના જીવનનુ ંજોખમ 
હો્ તેવા કેસોને ગભંીરતાથી લેવામા ંઆવશ.ે

સા્બર ધમકીના રીપો્ટ્સના શ્ષે્ઠ પ્રશતસાદને ધ્ાનમા ંલેતી 
વખતે અમે બધા સજંોગોની તપાસ કરીશુ.ં ભોગ બનનાર 
વ્ક્ત કે્ટલી શન:સહા્ છે અને સોશશ્લ ને્ટવટકિંગ સાઇ્ટસ 
દ્ારા ગનુેગારને શોધી કાઢવા મા્ેટ ક્ા સ્ોતોની જરૂર છે 
તેનુ ંમલૂ્ાકંન કરીશુ,ં જે ઘણી વખત શવદેશથી સિંાચલત 
થતા હો્ અને શવશવધ કા્દાઓને લગતા હો્. અમકુ 
ટકસસાઓમા ંજો ગનુેગાર ્.ુકે.મા ંન હો્ તો કા્્સવાહી કરવી 
મશુકેલ બની શકે છે.

અમે સૌથી ્ોગ્ અને પ્રમાણસર શનષકષ્સ લાવવા મા્ેટ 
ભોગ બનનાર સાથે કામ કરીશુ.ં આમા ંવકૈકલપક શવકલપોનો 
સમાવશે થઈ શકે છે જેમા ંકેસ સાથે જોડાએલ અશધકારીને 
તેમની મનુસફીનો ઉપ્ોગ કરવાનો અને ભોગ બનનારની 
માફી માગી શકે તે મા્ેટ ગનુેગાર સાથે કામ કરવાનો 
સમાવશે થા્ છે.

https://www.nspcc.org.uk/
http://www.bullying.co.uk/
https://www.mumsnet.com/
https://kooth.com/index.html
https://www.internetmatters.org/issues/cyberbullying/
https://www.kidscape.org.uk/advice
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/444865/Advice_for_parents_on_cyberbullying.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/623895/Preventing_and_tackling_bullying_advice.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/374850/Cyberbullying_Advice_for_Headteachers_and_School_Staff_121114.pdf
http://www.worcestershire.gov.uk/cypp

