
ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ (ਇੰਟਰਨੈਟ 
'ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ) ਅਤੇ 
ਔਨਿਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਿਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ 
ਤਕਿੀਫਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਜਂੋ 
ਸ਼ੇ੍ਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ 
ਕਾਫੀ ਲਿਆਦਾ ਮਦਦ ਉਪਿਬਧ ਹੈ।

ਔਨਿਾਈਨ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਰਲਿਣ ਿਈ ਸੁਝਾਅ
ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਸੋਚੋ - ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਟੱਪਣੀ ਕਰਨ 
ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਸੋਚੋ ਲਕ ਕੀ ਕਲਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਜਹੀਆਂ ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਦੁਰਲਵਹਾਰਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਿਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਲਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਲਨੱਜੀ ਰੱਖੋ - ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਜਹੀ ਗੱਿ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਅਲਜਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਕਾਲਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਾਅਦ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ 
ਿਈ ਸ਼ਰਲਮੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਿ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ 
ਰਹੋ ਲਕ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ 
ਕੀ ਉੱਤਰ ਲਦੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਨੱਜੀ ਵੇਰਲਵਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ 
ਬਾਰੇ। 

ਪ੍ਾਇਵੇਸੀ ਸੈਲਟੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਿਾਭ ਉਠਾਓ - ਆਪਣੇ ਪੋ੍ਫਾਇਿਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ 
ਰੱਖੋ, ਲਸਰਫ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਲਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੀ ਉੱਥ�ੇ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ 
ਖੱੁਿ੍ਹ  ਲਦਓ।

ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰੋ - ਸੋਸ਼ਿ 
ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਆਦਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਿੀ ਹੈ, ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ 
ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਿਂੋ ਤੈਅ 
ਕੀਤੇ ਲਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਦੀ 
ਲਰਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਨੰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਵਰਤਂੋਕਾਰਾਂ ਲਵਰੱੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ  

ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਲਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਕ 
ਵਰਤਂੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਿੋਕ ਲਕਵਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਿ ਨੰੂ ਲਨਯੰਲਤ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ 
ਸੈਲਟੰਗਾਂ ਲਕਵਂੇ ਬਦਿਣੀਆਂ ਹਨ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੌਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਦੱਤੀਆਂ ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਲਰਪੋਰਟ 
ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। 

  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

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਜੁਰਮ ਤਂੋ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ, ਲਮਸਾਿ ਿਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿੈ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਚੰਤਤ 
ਹੋ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜਿਾ ਲਵਅਕਤੀ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਤਂੋ ਪੀੜਤ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਕਸੀ ਿਈ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹਨ:

• ਨੀਂਵਾਂ ਸਵੈਮਾਣ। 

•  ਪਲਰਵਾਰ ਤਂੋ ਅਿੱਗ-�ਿੱਗ ਰਲਹਣਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਤੀਤ 
ਕਰਨਾ। 

•  ਮਾਲਪਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਿਾਂ, ਿੈਪਟਾਪਾਂ 
ਆਲਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਵੱਚ ਲਹਚਲਕਚਾਹਟ। 

•  ਸਕੂਿ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤਂੋ ਦੂਰ ਰਲਹਣ ਿਈ ਬਹਾਨੇ ਿੱਭਣੇ ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਸਕੂਿ ਜਾਣ 
ਤਂੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਹ ਿਈ bullying.co.uk 'ਤੇ ਜਾਓ

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


ਮਾਲਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰ ਸਤਾਂ ਿਈ ਸਿਾਿ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੱਲਚਆਂ ਿਈ ਕੀਮਤੀ ਸੋ੍ਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਜੱ�ੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ 
ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਿਾਂ ਲਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਔਨਿਾਈਨ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਲਚਆਂ ਨਾਿ ਗੱਿਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਔਨਿਾਈਨ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਲਕਆਂ ਲਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤਂੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਿੋਜੀ, ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿ 
ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਤਾਿਾ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸੁਰੱਲਖਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਿ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਅਗਿੇਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿਾਹ ਿਈ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਵਾਿ 
ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਲਜੱ�ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਕ ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਮਿੇਗੀ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਲਰਟੀਆਂ 
ਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। 

NSPCC 
nspcc.org.uk 

 Cyberbullying UK 
bullying.co.uk

 Mumsnet 
mumsnet.com 

 Kooth 
kooth.com 

 Internet Matters  
internetmatters.org 

    Kidscape  
kidscape.org

ਆਪਣੇ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਔਨਿਾਈਨ ਰੱਲਿਆ 
ਕਰਨ ਲਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰੋ 
•  ਕੰਲਪਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮ ਕੰਸੋਿਾਂ ਨੰੂ ਪਲਰਵਾਰਕ ਕਮਲਰਆਂ ਲਵੱਚ ਰੱਖੋ

ਲਜੱ�ੇ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਲਵਧੀ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਜਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ
ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋਣ।

•  ਅਢੁਕਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਰੋਕਣ ਿਈ ਮਾਲਪਆਂ ਦੇ ਲਨਯੰਤ੍ਣ ਵਾਿੇ
ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਿਰੀਏ ਮਾਲਪਆਂ ਦੇ
ਕੰਟਰੋਿਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਿ ਬਣਾਓ।

•  ਸੋਸ਼ਿ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ‘ਫਂੈ੍ਡ’ ਬਣੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ‘ਫਾਿੋ’
ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਲਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਲਕਵਂੇ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ।

•  ਦੇਖੋ ਲਕ ਉਹ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਲਤਬੰਧਾਂ ਵਾਿੀ ਲਕਸੇ ਵੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਜਾਂ
ਸੋਸ਼ਿ ਨੈਟਵਰਕ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ।

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਲਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਜਹੀ
ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੇ ਲਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਲਕ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ।

•  ਨੇੜਿੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਲਰਵਾਰ
ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰਨ ਤਂੋ ਛੱੁਟ
ਵੈਬੱਕੈਮ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਤਂੋ ਗੁਰੇਿ
ਕਰੋ। ਵਰਤਂੋ ਲਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਵੈਬੱਕੈਮ ਨੰੂ ਢੱਕ ਕੇ
ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰੋ।

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤਂੋ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਵਂੇ
ਲਵਹਾਰ ਪ੍ਤੀ ਸਚੇਤ ਰਹੋ।

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਨਿਾਈਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਜਹਨਾਂ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੱੁਿ੍ਹ  ਕੇ ਗੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰੋ।

gov.uk 'ਤੇ ਬੱਲਚਆਂ ਦੇ ਮਾਲਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਿਕਰਤਾਵਾਂ ਿਈ ਹੋਰ ਸਿਾਹ 
ਉਪਿਬਧ ਹੈ

ਸਕੂਿਾਂ ਿਈ ਸਿਾਿ
ਲਸੱਲਖਆ ਲਵਭਾਗ ਵੱਿਂੋ ਸਿਾਹ:

ਹੈਡੱਟੀਚਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਵਰਟਨੰਗ ਬਾਡੀਆਂ ਿਈ 
ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਲਜੱਠਣ ਿਈ ਸਿਾਹ gov.uk 'ਤੇ 
ਲਮਿ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹੈਡੱਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਿ ਸਟਾਫ ਿਈ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਾਹ: 
gov.uk

ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ?
ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਲਵੱਚ ਅਪਰਾਲਧਕ ਹੈ 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਲਿੰਮੇਵਾਰ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਲਗ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਚਤਾਵਨੀ ਤਲਹਤ ਉਸ ਤਂੋ ਪੱੁਛਲਗੱਛ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਜਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ, ਲਜੱ�ੇ ਲਨਰੰਤਰ ਦੁਰਲਵਹਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਜੱ�ੇ 
ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਿ ਲਿਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਬਹਤਰੀਨ ਪ੍ਤੀਲਕਲਰਆ ਬਾਰੇ 
ਲਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ ਸਾਰੇ ਹਾਿਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਿਾਂਕਣ 
ਕਰਾਂਗੇ ਲਕ ਪੀੜਤ ਲਕੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਿਕਮਿੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿ ਨੈਟਵਰਲਕੰਗ 
ਸਾਈਟਾਂ ਿਰੀਏ ਮੁਜਲਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਲਕਹੜੇ ਸੋ੍ਤਾਂ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ, 
ਜੋ ਅਕਸਰ ਲਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤਂੋ ਚਿਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਈ ਅਿੱਗ 
ਕਾਨੰੂਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਜਲਰਮ ਯੂਕੇ ਲਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਵੱਚ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਲਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਨਾਿ ਲਮਿ ਕੇ ਸਭ ਤਂੋ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਲਸੱਟਾ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ 
ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।  ਇਸ ਲਵੱਚ ਕਈ ਲਵਕਿਪ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਕੇਸ  ਅਲਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਵਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਤਂੋ ਮੁਆਫ਼ੀ 
ਮੰਗਣ ਿਈ ਮੁਜਲਰਮ ਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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



