#BeCyberSmart
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www.westmercia.police.uk/becybersmart

Reproduced with kind permission of West Mercia Police

ਇਹ ਕੀ ਹੈ ...
ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰ ਗ (ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ 'ਤੇ
ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ) ਅਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ
ਈਬਰਬੁਲਿੰ ਗ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂ ਪ ਹੈ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਸਮਾਰਟਫ਼ੋ ਨਾਂ, ਟੈ ਬਲੇ ਟਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇ ਮਾਂ, ਚੈ ਟ ਫੋ ਰਮਾਂ, ਸੋ ਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰ ਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈ ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸੱ ਭਿਅਕ, ਅਤੇ ਬੇ ਇਜ਼ਤੀ ਭਰੇ
ਸੰ ਦੇਸ਼ ਭੇ ਜਣਾ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋ ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਸੁਨੇ ਹੇ
ਭੇ ਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਹ ਗੈ ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਔਨਲਾਈਨ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ? ਲੋ ਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਡਰਾਉਣਾਧਮਕਾਉਣਾ’ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਕਰ
ਕੋ ਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਨਿਰਦਈ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਦਈਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
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ਸ ਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇ ਹਿਆਂ ਦਾ
ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ ।
ਇ
 ਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ ਰਾਇਵੇ ਸੀ ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਲੱ ਗੀਆਂ

ਹੋ ਈਆਂ ਹੋ ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋ ਸੇਮੰਦ ਲੋ ਕ
ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋ ਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਖ ਸਕਣ।
ਸ ੁ ਨੇ ਹੇ ਭੇ ਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਰੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਗੁਰੇ ਜ਼ ਕਰੋ

ਘ
 ਟਨਾ(ਵਾਂ) ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ

ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਕੋ ਲ ਕਰੋ

ਜ ੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ , ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ,
ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋ ਰਟ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇ ਹਿਆਂ ਦਾ
ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ

ਪ੍ ਰਾਇਵੇ ਸੀ ਸੈ ਟਿੰ ਗਾਂ ਨੂੰ
ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਓ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇ ਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋ ਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਵੇ ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ ਰਾਇਵੇ ਸੀ ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ ਰਾਇਵੇ ਸੀ ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਕਿ
ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ।

ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰ ਸਕੇ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ
ਕਿਵੇ ਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਪਟਾਪ, ਫ਼ੋ ਨ, ਟੈ ਬਲੇ ਟਾਂ, PCs
ਅਤੇ ਗੇ ਮ ਕੰ ਸੋ ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਵਧੀਆਂ ਪ੍ ਰਾਇਵੇ ਸੀ ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰਾਂ
ਅਤੇ ਚੋ ਣਵੇ ਂ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਖਣ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇ ਲਾਂ ਜਾਂ ਟੈ ਕਸਟ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਮਿਟਾਓ, ਬਲਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਤ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੱ ਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪ੍ ਰਾਇਵੇ ਸੀ ਸੈ ਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਮੇ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਦੇ ਹੋ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਬੇ ਲੋੜੇ ਸੁਨੇ ਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ
ਲੋ ਕ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੌ ਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।

ਪ੍ ਰਾਇਵੇ ਸੀ ਸੈ ਟਿੰ ਗਾਂ
ਲਈ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਦੀ ਮਦਦ
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

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕੰ ਪਿਊਟਰ (ਮਿਸਾਲ
ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ, ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਕੈ ਫੇ ,
ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਸ਼ਾਪ, ਜਾਂ ਇੱ ਥੋ ਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਘਰ
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਾਂ ਝੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ) ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਸੈ ਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ
ਤੋ ਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋ ਂ ਸਾਈਨ
ਆਊਟ ਕਰੋ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ
ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ।

ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ
ਸਾਂ ਝਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਇੱ ਥੋ ਂ ਤੱ ਕ ਸਭ ਤੋ ਂ ਨੇ ੜਲੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋ ਨ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂ ਪ
ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਚੋ - ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੁਨੇ ਹੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ
ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱ ਤ�ੇ ਤਾਕਤ ਜਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ
ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰੋ - ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਨੇ ਹਿਆਂ ਦੀ
ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇ ਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ
ਹੀ ਸੁਨੇ ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਧੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟਿੰ ਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ThinkuKnow 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਵੇ ਂ ਬਲੌ ਕ ਕਰਨਾ
ਹੈ , ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ ਰਾਇਵੇ ਸੀ ਸੈ ਟਿੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ
ਬਦਲਣਾ ਹੈ ।
thinkuknow.co.uk
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈ ਕਸਟ, ਤੁਰੰ ਤ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸੇ ਵਾ ਜਾਂ ਗੇ ਮਜ਼
ਕੰ ਸੋ ਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇ ਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ
ਫ਼ੋ ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਮੱ ਗਰੀ/ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲੌ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇ ਹੇ ਨਹੀਂ ਭੇ ਜ ਸਕਣਗੇ ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ
ਉਸ ਦੋ ਸਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ :
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ਉ ਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ - ਉ ਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਇਹ
ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋ ਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੋ ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ।

2 ਆ
 ਪਣੇ ਦੋ ਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ - ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋ ਰਟ
2
ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋ ਚਣ ਵਿੱ ਚ
ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
2
3

2
4

ਸ ਮਰਥਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਲਿਖੋ - ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ ਕਿ ਜਦੋ ਂ ਹੋ ਰ ਲੋ ਕ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ
ਸੁਨੇ ਹੇ ਪੋ ਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇ
 ਕੱ ਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ - ਇਸ ਨਾਲ ਥੋ ੜਹੇ੍ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋ ਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ DVD
ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਖੇ ਡਾਂ ਖੇ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਨੇ ਮਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ
ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱ ਲਿਆਂ ਨਜਿੱ ਠਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ , ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰ, ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਤ
ਵਰਗੇ ਭਰੋ ਸੇਮੰਦ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।
ਗੁਪਤ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ:
NSPCC nspcc.org.uk

ਬੁਲਿੰ ਗ ਯੂਕੇ bullying.co.uk
ਕੂਥ kooth.com
ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ ਮੈ ਟਰਸ internetmatters.org
ਕਿਡਸਕੇ ਪ kidscape.org
ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ 0800 1111 childline.org.uk
ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਵੈ ਸਟ ਮੇ ਰਸੀਆ ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋ ਰਟ ਟੀਮ 01905 726896 ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇ ਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇ ਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰ ਦਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਲਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ । ਇਹ Facebook ਉੱ ਤ�ੇ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਪੋ ਸਟ
ਨੂੰ ‘ਲਾਈਕ ਕਰਨ’ ਜਾਂ Twitter ਉੱ ਤ�ੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱ ਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੋ ।
ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁ ੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ
ਵਿਅਕਤੀ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ
ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਉਹ ਆਤਮਹੱ ਤਿਆ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਈ
ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਗੱ ਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਉਸ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣਾ

ਕੁਝ ਗੱ ਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
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ਕਿ
 ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜਿਸ, ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ ਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ,
ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

2 ਵ
 ਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਪੋ ਸਟਾਂ , ਟਵੀਟ ਜਾਂ
2
ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।
2 ਅ
 ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੋ ਜੋ ਪੱ ਖ ਲੈ ਂਦਾ ਹੈ , ਹੋ ਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
3
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ । ਵੱ ਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
2
4

ਜਿ
 ਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋ ਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰ ਗੋ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ । ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਵਡੀ ਗੱ ਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।

2 ਕ
 ਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੋ ਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਗੱ ਲ
5
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋ ਂ ਸਿੱ ਖੀਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈਏ।

ਪੁਿਲਸ ਕੀ ਕਰ
ਪੁਿਲਸ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇ ਿਹਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਸੰ ਭਾਵੀ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਅਪਰਾਿਧਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਢੁ ਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋ ਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰ ਗਣਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਤਿਹਤ ਉਸ ਤੋ ਂ ਪੁੱਛਿਗੱ ਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਅਿਜਹੇ ਕੇ ਸਾਂ ਨੂੰ, ਿਜੱ ਥੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ
ਖਤਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਮਲੀ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਿਲਸ
ਨੰ ੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਇਹ ਤੁਰੰ ਤ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 101 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਰੰ ਤ ਸੰ ਕਟਕਾਲ
ਹੈਤਾਂ 999 'ਤੇ ਕਾਲਕਰੋ ।

Reproduced with kind permission of West Mercia Police

