ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ (ਇੰਟਰਨੈ ਟ
'ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ) ਅਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰ ਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ
ਤਕਲੀਫਦੇ ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌ ਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਜੋ ਂ
ਸ਼੍ਰੇ ਣੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰ ਗ ਬਾਰੇ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰੋ - ਸੋ ਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਜੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਹੈ , ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌ ਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਵੇ । ਪਰ, ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰ ਗ
ਅਕਸਰ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਤੈ ਅ
ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰ ਗ ਦੀ
ਰਿਪੋ ਰਟ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੇ ਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ
ਦੁਰਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋ ਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ

ਪੋ ਸਟ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਚੋ - ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ 'ਤੇ ਪੋ ਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਨ
ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਚੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਪੋ ਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਦੁਰਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਣ ਜਾਂ ਹੋ ਰਨਾਂ
ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਣ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੱ ਖੋ - ਕੋ ਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱ ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ
ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰ ਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਣ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਸਚੇ ਤ
ਰਹੋ ਕਿ ਦੋ ਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੋ ਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋ ਸਟਾਂ ਦਾ
ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇ ਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਬਾਰੇ ।
ਪ੍ ਰਾਇਵੇ ਸੀ ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਉਠਾਓ - ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ
ਰੱ ਖੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋ ਏ ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱ ਥ�ੇ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ਦੀ
ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਓ।

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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਹੋ , ਤਾਂ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ
ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ, ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰ ਤਤ
ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਨੇ ੜਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰ ਗ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌ ਕਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰ ਕੇਤ ਇਹ ਹਨ:
• ਨੀਂਵਾਂ ਸਵੈ ਮਾਣ।
• ਪਰਿਵਾਰ ਤੋ ਂ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਕੱ ਲਿਆਂ ਬਤੀਤ

ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋ ਕ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਕਿਵੇ ਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌ ਣ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋ ਰਟ
ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਕਰਨਾ।
•ਮ
 ਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋ ਬਾਇਲਾਂ, ਲੈ ਪਟਾਪਾਂ
ਆਦਿ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ।
•ਸ
 ਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱ ਭਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ
ਤੋ ਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਹੋ ਰ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ bullying.co.uk 'ਤੇ ਜਾਓ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰ ਸਤਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸ੍ਰੋ ਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਦੋ ਸਤਾਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ
ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ ।
ਜੋ ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਨਵੀਂ ਟੈ ਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋ ਸ਼ਲ
ਨੈ ਟਵਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਤਾਜ਼ਾ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਦਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਗਲੇ ਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰ ਕ ਉੱ ਤ�ੇ ਕਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮਦਦ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਚੈ ਰਿਟੀਆਂ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰੱ ਖਿਆ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

•ਕ
 ੰ ਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੇ ਮ ਕੰ ਸੋ ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ

ਹੈ ਡੱ ਟੀਚਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਆਂ ਲਈ
ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਅਤੇ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਸਲਾਹ gov.uk 'ਤੇ
ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

•ਅ
 ਢੁਕਵੀਂ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ ਵਾਲੇ

gov.uk

ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇ ਮਾਂ ਖੇ ਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ
ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋ ਣ।
ਸੌ ਫ਼ਟਵੇ ਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ
ਕੰ ਟਰੋ ਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਓ।

•ਸ
 ੋ ਸ਼ਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ‘ਫ੍ਰੈਂ ਡ’ ਬਣੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਫਾਲੋ ’

ਕਰੋ , ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

•ਦ
 ੇ ਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਸੰ ਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤਿਬੰ ਧਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ਜਾਂ

ਸੋ ਸ਼ਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਵੇ ।

NSPCC
nspcc.org.uk

•ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹੀ

	Cyberbullying UK
bullying.co.uk

•ਨ
 ੇ ੜਲੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ

	Mumsnet
mumsnet.com
Kooth
kooth.com
	Internet Matters
internetmatters.org
	Kidscape 
kidscape.org

ਤਸਵੀਰ ਪੋ ਸਟ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋ ਈ ਦੇ ਖੇ ।
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਛੁੱਟ
ਵੈ ਬੱ ਕੈ ਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਤੋ ਂ ਗੁਰੇ ਜ਼
ਕਰੋ । ਵਰਤੋ ਂ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਹੋ ਣ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਵੈ ਬੱ ਕੈ ਮ ਨੂੰ ਢੱ ਕ ਕੇ
ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ।

•ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਵਰਤੋ ਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁਕਵੇ ਂ

ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਚੇ ਤ ਰਹੋ ।

•ਤ
ੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ

ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ।

gov.uk 'ਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰ ਸਲਾਹ

ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਸਲਾਹ:

ਹੈ ਡੱ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰ ਗ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ:

ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੇ ਹਾ ਜਾਂ ਪੋ ਸਟ ਸੰ ਭਾਵੀ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੋ ਂ ਪੁੱਛਗਿੱ ਛ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇ ਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱ ਥੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱ ਥੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ
ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰ ਗ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿੰ ਨਾ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਕਮਜ਼ੋ ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਨੈ ਟਵਰਕਿੰ ਗ
ਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਜਰਿਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ੍ਰੋ ਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ,
ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇ ਸ਼ਾਂ ਤੋ ਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲੱ ਗ
ਕਾਨੂੰਨ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਜਰਿਮ ਯੂਕੇ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਸਿੱ ਟਾ ਕੱ ਢਣ ਬਾਰੇ
ਕੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ
ਕੇ ਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਤੋ ਂ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਮੰ ਗਣ ਲਈ ਮੁਜਰਿਮ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

