શ ંુ છે ...
સાયબર ધમકીઓ
અને ઓનલાઇન
સતામણી
સાયબર ધમકી એ કોઈ પણ પ્રકારની ધમકીઓ છે જે ઓનલાઇન મળતી
હોય છે . જે સ્માર્ટ ફોન્સ, ટે બલેટ્સ, ઓનલાઇન ગેમિંગ, ચેટ ફોરમ્સ, સોશિયલ
અને અન્ય મીડિયા પર થઈ શકે છે . સાયબર ધમકીઓ પોતે કાયદાની
વિરુદ્ધ નથી પરં ત ુ જો સામગ્રી ધમકી ભરે લી હોય તો તે ગેરકાયદે સર હોઈ
શકે છે .
અરૂચિકર, અસભ્ય અને અપમાનજનક સંદેશાઓ મોકલવા અને
બિભિત્સતાને ઓનલાઇન સતામણી ગણવામાં આવે છે . જો કોઈ વ્યક્તિ
તમને અપમાનજનક સંદેશાઓ હેત ુપ ૂર્વક મોકલતી હોય જેનાથી તમને ડર
લાગતો હોય તો તે ગેરકાયદે સર બની શકે છે .
ઓનલાઇન ધમકી અથવા સતામણી વિશે ચિંતિત છો? લોકો ‘ધમકી’ ને
ક્યારે ક બે લોકો વચ્ચેની દલીલ કહે છે . પરં ત ુ જો કોઈ વ્યક્તિ તમારી સાથે
વારં વાર ક્રૂર વર્તન કરતી હોય તો તે ધમકાવી રહી છે અને તમારે પોતાની
જાતને દોષ ન દે વો જોઈએ. કોઈની સાથે ક્રુરતાથી વર્તન થવું જોઈએ નહીં

S
M

ક
 ોઈપણ અપમાનકારક અથવા સતામણીના
સંદેશાનો સ્ક્રીનશૉટ લો
ખ
 ાતરી કરો કે તમારા પ્રાઈવસી સેટિંગ્સ એવી
રીતે સેટ કર્યા હોય જેથી તમે જાણતા હોવ અને
વિશ્વાસ કરતા હોય એવા લોકો જ તમે જે પોસ્ટ
કરો છો તે જોઈ શકે

A
R

આ
 વા સંદેશા મોકલનારાઓ સાથે વધુ સંવાદ
અથવા પ્રતિસાદ ટાળો

T

જ
 ો તમને ચિંતા હોય તો માતાપિતા, સંભાળકર્તા,
શિક્ષક અથવા મિત્ર સાથે વાત કરો અથવા
વિક્ટીમ સપોર્ટ નો સંપર્ક કરો

ઘ
 ટના (ઓ) અંગ ઇન્ટરનેટ સેવા પ્રદાતાઓની
વેબસાઇટ્સ અને /અથવા સોશિયલ મીડિયા
સાઇટ્સને જાણ કરો

કોઈપણ અપમાનકારક
અથવા સતામણીના
સંદેશાનો સ્ક્રીનશૉટ લો
જો તમને વાંધાજનક અથવા સતામણીના સંદેશાઓ
મળતા હોય તો ખાતરી કરો કે તમે તેમને સ્ક્રીનશૉટ
લીધો છે અથવા સેવ કર્યો છે , જેથી તમારી પાસે જે
કહેવાયું હત ું તેનો રે કોર્ડ રહે.
જે બતાવશે કે શું ચાલી રહ્યું છે અને જેનાથી પોલીસ
પગલાં લેશ.ે જો સ્ક્રીનશૉટ કેવી રીતે લેવા તે અંગેની
તમને જાણ જ ન હોય તો તમે ઑનલાઇન જોઈ શકો
છો. લેપટોપ, ફોન, ટે બ્લેટ્સ, પીસી અને ગેમ કન્સોલ
સહિત તમારા તમામ ઉપકરણો પર કેવી રીતે કરવું તે
તમે જાણતા હોય તેની ખાતરી કરો.
જો તમે ઇમેઇલ્સ અથવા ટે ક્સ્ટ મેસેજીસ મેળ્યા હોય
તો તેને કાઢી નાંખશો નહીં, પરં ત ુ ખાતરી કરો કે તે
સાચવવામાં આવ્યા છે અને પુનઃપ્રાપ્ત થઈ શકે છે .

પ્રાઈવસી સેટિંગ્સને
મજબ ૂત બનાવો
તમારા પ્રાઈવસી સેટિંગ્સ મદદ કરશે. જો તમારી પાસે
સારા પ્રાઈવસી સેટિંગ્સ હોય તો તે લોકોને તમે તેઓ ન
જુએ તેમ ઈચ્છતા હોય તેવી માહિતી જોતા અટકાવે છે .
સારા પ્રાઈવસી સેટિંગ્સમાં, ઉદાહરણ તરીકે, માત્ર
કુટુંબના સભ્યો અને પસંદ કરે લા મિત્રોને તમારી
સામગ્રી જોવાની મંજૂરી હોય તેનો સમાવેશ થાય છે .
પ્રાઈવસી સેટિગં ્સની સમીક્ષા કરતી વખતે ખાતરી કરો કે
તમે તમારા બધા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ જુઓ છો.
જેનાથી આવતા કોઈપણ અનિચ્છિત સંદેશાઓ ને
અટકાવવામાં અથવા તમારી સામે સોશિયલ મીડિયા
પરની માહિતીનો ઉપયોગ કરતા લોકોને સહાય કરશે.

પ્રાઈવસી સેટીંગ્સ
સાથે સોશિયલ
મીડિયા સહાય

Facebook
facebook.com

Pinterest
help.pinterest.com

Twitter
support.twitter.com

Tumblr
tumblr.com

Instagram
help.instagram.com

Snapchat
support.snapchat.com

LinkedIn
linkedin.com

YouTube
youtube.com

Google+
support.google.com

જો તમે સાર્વજનિક કમ્પ્ટયુ રનો
ઉપયોગ કરતા હોય (દા.ત.
ુ કાલયમાં, ઇન્ટરનેટ
કોઈ પસ્ત
કાફે, કમ્પ્ટયુ રની શોપ અથવા
શેર કરે લ કમ્પ્ટયુ ર ઘરે અથવા
સ્લ
કૂ માં), તો ખાતરી કરો કે
જ્યારે પણ તમે તમારં ુ સેશન
સમાપ્ત કરો ત્યારે તમે ઉપકરણ
અને કોઈ એકાઉન્ટ્સમાંથી
સાઇન આઉટ કરો છો. તે તમારી
પ્રાઈવસીની સરુ ક્ષા કરવામાં
તમને મદદ કરશે.

સાઇન આઉટ કરો

કોઈ પણ વ્યક્તિ
સાથે તમારો પાસવર્ડ
શેર કરશો નહીં
તમારા નજીકના મિત્રો પણ, જે કાયમ માટે નજીકના ન પણ બની શકે.
તમારા ફોનને પાસવર્ડ-સુરક્ષિત કરો જેથી કોઈપણ તમારી ઓળખ
ધારણ કરી તેનો ઉપયોગ ન કરી શકે

વધ ુ સંવાદ કરવા ટાળો - જો તમને વાંધાજનક હોય તેવા સંદેશાઓ
મળતા હોય તો જવાબ અથવા પ્રતિસાદ આપશો નહીં. ક્યારે ક
હમ
ુ લખોરો પ્રતિક્રિયાની રાહ જોતા હોય છે કારણ કે તેઓ વિચારે છે કે
તેનાથી તમારા પર તેમને સત્તા પ્રાપ્ત થાય છે - તમે એક દાદાગીરી
કરનારને સશક્ત બનાવવા માગતા નથી જ. જો તમે આમ કરશો તો
તેનાથી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ બની શકે છે અથવા તમે મુશ્કેલીમાં

સોશ્યલ મીડિયા પર પ્રાઈવસી સેટિંગ્સ કેવી
રીતે બ્લોક કરવી, તેની જાણ કરવી અને તેને
બદલવી તે અંગે ની માર્ગદર્શિકા વેબસાઈટ
ThinkuKnow પર છે .

thinkuknow.co.uk

મ ૂકાઈ શકો છો.

રિપોર્ટ - એ મહત્વનુ ં છે કે તમે મેળવો છો એવા કોઈપણ સંદેશાઓની
જાણ કરો. જો તમે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સંદેશાઓ પ્રાપ્ત કરી
રહ્યાં હોવ તો તમે સીધા સાઇટને જ સંદેશાઓની જાણ કરી શકો છો.
મોટાભાગના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ તમને તેમની વપરાશકર્તા
માર્ગદર્શિકાઓનુ ં ઉલ્લંઘન કરતી રિપોર્ટિંગ અથવા ફ્લેગિંગ સામગ્રી

માટેના વિકલ્પો આપે છે .
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જો તમને સંદેશાઓ ટેક્સ્ટ, ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ
સર્વિસ અથવા ગેમ્સ કન્સોલ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા
હોય તો તમે ઘણીવાર ફોન નંબર બ્લૉક કરી
શકો છો અથવા સંપર્ક/વ્યક્તિને બ્લોક કરી શકો
છો. જેનાથી તેઓ તમને સંદેશ મોકલવા માટે
અસમર્થ બનશે.
તમે તમારા ઇન્ટરનેટ સેવા પ્રદાતાને શોધી શકો
છો અને તેમને સામગ્રીની જાણ કરી શકો છો.

એક મિત્રને મદદ કરવી
ઓનલાઇન ધમકી અથવા હેરાનગતિનો ભોગ બની રહેલા
મિત્રને મદદ કરવા માટે તમે અજમાવી શકો છો તેવી
કેટલીક બાબતો
21

 ેમને સાંભળો - કોઈ તેમની આપવીતી
ત
સાંભળે તે તેમના માટે ખરે ખર મદદરૂપ
થઈ શકે છે .

2 તમારા મિત્રને સહાય કરો - ધમકીની જાણ કરવા
2

તેમની સાથે જવા માટે ની ઓફર કરવી અને તેઓ શુ ં
કહેવા માગે છે તે વિશે તેમને વિચારવામાં મદદ કરવી

2
3

2
4

 હાયક ટિપ્પણીઓ લખો - જેનાથી જ્યારે અન્ય લોકો
સ
નકારાત્મક સંદેશા પોસ્ટ કરતા હોય ત્યારે તેમને એવું
લાગે છે કે તેઓ એકલા નથી.
તુ
 સ્ઓને
વ
એકસાથે કરો - જેનાથી થોડા સમય માટે
આ બાબતો તરફથી ધ્યાન દૂ ર કરવા માટે મદદ મળી
શકે છે . તમે ડીવીડી જોઈ શકો છો, રમત રમી શકો છો
અથવા સિનેમા જોવા જઈ શકો છો.

કોઇને કહેવ ંુ
ધમકી અને સતામણી વિશે વાત કરવી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે પરં ત ુ તેની સાથે
તમારે એકલાએ વ્યવહાર કરવો જોઈએ નહીં. જો તમને લાગે કે તમને ધમકી
આપવામાં આવી રહી છે તો માતાપિતા, પરિવારના સભ્ય, સંભાળકર્તા અથવા
શિક્ષક અથવા મિત્ર જેવી વિશ્વસનીય પુખ્ત વ્યક્તિ સાથે વાત કરો.
તેઓ તમને મદદ અને સહાય કરવામાં સમર્થ હશે.
NSPCC nspcc.org.uk
Bullying UK bullying.co.uk
Kooth kooth.com
ઈન્ટરનેટ મેટર્સ internetmatters.org
કિડ્સસ્કેપ kidscape.org
ચાઈલ્ડલાઈન 0800 1111 childline.org.uk
તમારી લોકલ વેસ્ટ મર્સીયા વિક્ટિમ સપોર્ટ ટીમ 01905 726896 સોમ થી
ુ ી અને શનિવારે સવારે 9 વાગ્યા
શુક્ર સવારે 8 વાગ્યા થી સાંજના 8 વાગ્યા સધ
ુ ી.
થી સાંજના 5 વાગ્યા સધ

જો તમે કોઈને ધમકી
આપી રહ્યાં હોવ તો
શ ંુ કરવ?ંુ
જો તમે કોઈને હેત ુપ ૂર્વક નારાજ, ગુસ્સે કરવા, અથવા સતામણી
કરવા માટે ડિજિટલ તકનીકનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોય તો તેનો
અર્થ એ કે તમે ઑનલાઇન ધમકીમાં સામેલ છો. તે ફેસબુક પર
હલકી પોસ્ટ નુ ં ‘લાઈકીંગ’ અથવા ટ્વીટર પર અફવા ફેલાવવા
જેવું સરળ હોઈ શકે છે . ધમકીનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિને એવું
લાગે છે કે તમે ધમકીનો ભાગ છો.
ધમકી ખરે ખર કોઈને નુકસાન કરી શકે છે તે વ્યક્તિને અસ્વસ્થ
અને નિરાશાજનક બનાવે છે . ક્યારે ક તે લોકોને પોતાની જાતને
નુકસાન કરવા અથવા આત્મહત્યાના પ્રયાસ કરવા તરફ દોરી
જઈ શકે છે . આ વિશે વિચારવું
અગત્યનુ ં છે કે કોઈ વ્યક્તિએ
આપણા વિશે આવી જ વાત
કરી હોય તો આપણને
કેવ ું લાગે.

તમે શ ંુ કરી રહ્યા
છો તે વિશે વિચારો

તમે અજમાવી શકો છો
તેવી કેટલીક બાબતો
પ્રથમ પગલું એ જાણવાનુ ં છે કે તમે ધમકીમાં સામેલ છો. આપણે બધા
ભ ૂલો કરીએ છીએ
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 ાતાપિતા, સંભાળકર્તા, અથવા શિક્ષક જેમની ઉપર તમે વિશ્વાસ કરો
મ
છો તેવી કોઈ વ્યક્તિને કહો તેઓ તમને શું કરવું તે અંગે કેટલીક
સલાહ આપી શકે છે

2 પાછા જાઓ અને તમે લખેલી કોઈપણ નારાજ કરતી અથવા ખરાબ
2

પોસ્ટ્સ, ટ્વીટ્સ અથવા ટિપ્પણીઓ ડીલીટ કરો.

2 એક અંત આણનાર બનો, અન્ય સામેલ લોકો સાથે વાત કરો અને
3

ધમકીઓ રોકવા માટે તેમને પ્રોત્સાહિત કરો. તે માત્ર ત્યારે જ બને છે
જ્યારે એક વ્યક્તિ મોટું પરિવર્તન કરવાનુ ં શરૂ કરે છે .

2 ધમકીનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિની માફી માંગો અને તેમની મદદ કરો.
4

જેનાથી અન્ય વ્યક્તિને ઘણુ ં સારૂં લાગે છે .

2 કેટલીક વખત આપણે અમુક બાબતોની ખરે ખર વિચારણા કર્યા વગર
5

જ કરીએ છીએ પરં ત ુ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે તેમાંથી શીખવ ંુ અને
ભવિષ્યમાં તમે જે કાર્ય કરો છો તેની રીત બદલવી.

પોલીસ શ ંુ કરી
શકે છે ?
ુ ેગાર છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે સંદેશા અને
પોલીસ સંભવિત ગન
સામગ્રીની તપાસ કરી શકે છે .
યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે જેનો અર્થ સંબધિ
ં ત વ્યક્તિ પાસેથી
માફી મેળવવાનો, અથવા વધ ુ ગંભીર બાબતો માટે, જવાબદાર વ્યક્તિની
ધરપકડ કરવાનો અથવા સાવધાનીપ ૂર્વક તેમન ંુ ઈન્ટરવ્ યુ લેવાનો થાય છે .
નિરં કુશ દુરુપયોગ અથવા જ્યાં કોઈના જીવનને જોખમ હોય તેવા કેસને
ગંભીરતાથી લેવામાં આવશે.

જો તમે ક્ારેય શારીટરક હાવનની ધમકી મળી હોય તો તમારે
પોલીસને જણાવવંુ જોઈએ
જો તે કોઈ તાતકાચલક કટોકટી નથી તો, 101 પર ફોન કરો. જો
તે તાતકાચલક કટોકટી હોય તો 999 પર ફોન કરો.

