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ਇਹ ਕੀ ਹੈ... 
ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ (ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ
ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ) ਅਤੇ 
ਔਨਿਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ

ਈਬਰਬੁਲਿੰਗ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ ਿੋ ਔਨਲਾਈਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ, ਚੈਟ ਫੋਰਮਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰਬੁਜਲੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਜਿਰੱੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਿੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ 
ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਔਨਿਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਪਮਾਨਿਨਕ, ਅਸੱਜਭਅਕ, ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਭਰੇ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਣਾ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ। ਿੇ ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਕ੍ਾਮਕ ਸੁਨੇਹੇ 
ਭੇਿਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਿਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਔਨਿਾਈਨ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿੰਤਤ ਹੋ? ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੰੂ ‘ਡਰਾਉਣਾ-
ਧਮਕਾਉਣਾ’ ਕਜਹੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਿਾਰੀ ਉਹ ਦੋ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਜਮਆਨ ਬਜਹਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਿੇਕਰ 
ਕੋਈ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਤੀ ਜਨਰਦਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਸੂਰਿਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਰਦਈਪੁਣੇ ਿਾਲਾ ਜਿਹਾਰ 
ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

S     ਸਾਰੇ ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਿਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੁਨੇਜਹਆਂ ਦਾ 
ਸਕ੍ੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿੋ।

M    ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਾਇਿੇਸੀ ਸੈਜਟੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕ 
ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਣ।

A  ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਿਣ ਿਾਜਲਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਾਂ ਿਿਾਬੀ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਤਂੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ

R
   ਘਟਨਾ(ਿਾਂ) ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਟੱ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋ

T
    ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, 

ਅਜਧਆਪਕ ਿਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਜਿਕਜਟਮ ਸਪੋਰਟ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ



ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ  
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਸੁਨੇਲਹਆਂ ਦਾ  
ਸਕ੍ੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵੋ

ਪ੍ਾਇਵੇਸੀ ਸੈਲਟੰਗਾਂ ਨੰੂ
ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਓ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਿਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ੀਨਸ਼ਾਟ ਲਂੈਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਕ ਿੋ ਕੁਝ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਜਰਕਾਰਡ ਹੋਿੇ।

ਇਹ ਜਦਖਾਏਗਾ ਜਕ ਕੀ ਚਲ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਜਲਸ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਸਕ੍ੀਨਸ਼ਾਟ 
ਜਕਿਂੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਜਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਅਜਿਹਾ ਜਕਿਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ, PCs 

ਅਤੇ ਗੇਮ ਕੰਸੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਮੇਲਾਂ ਿਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ 
ਜਮਟਾਓ, ਬਲਜਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਤ ਰੱਜਖਆ ਿਾਿੇ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕੱਜਿਆ ਿਾ ਸਕੇ। 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਾਇਿੇਸੀ ਸੈਜਟੰਗਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਾਇਿੇਸੀ ਸੈਜਟੰਗਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਤਂੋ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਜਕ 
ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖਣ। 

ਜਮਸਾਲ ਲਈ, ਿਧੀਆਂ ਪ੍ਾਇਿੇਸੀ ਸੈਜਟੰਗਾਂ ਜਸਰਫ ਪਜਰਿਾਰਕ ਮਂੈਬਰਾਂ 
ਅਤੇ ਚੋਣਿਂੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਜਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਪ੍ਾਇਿੇਸੀ ਸੈਜਟੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਨ ਸਮਂੇ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਟਂਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਿੇ 
ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ  ਮੌਿੂਦ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 



ਪ੍ਾਇਵੇਸੀ ਸੈਲਟੰਗਾਂ  
ਿਈ ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ  
ਦੀ ਮਦਦ

Facebook 
facebook.com

Twitter
support.twitter.com 

Instagram
help.instagram.com

LinkedIn
linkedin.com

Google+ 
support.google.com

Pinterest
help.pinterest.com

Tumblr
tumblr.com

Snapchat
support.snapchat.com

YouTube
youtube.com

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਜਨਤਕ ਕੰਲਪਊਟਰ (ਲਮਸਾਿ 
ਿਈ ਲਕਸੇ ਿਾਇਬੇ੍ਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ, 
ਕੰਲਪਊਟਰ ਸ਼ਾਪ, ਜਾਂ ਇੱਥਂੋ ਤੱਕ ਲਕ ਘਰ 
ਜਾਂ ਸਕੂਿ ਲਵੱਿ ਸਾਂਝੇ ਕੰਲਪਊਟਰ) ਦੀ 
ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਲਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ 
ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ 
ਤਂੋ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਅਕਾਉਟਂ ਤਂੋ ਸਾਈਨ 
ਆਊਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਨੱਜਤਾ 
ਦੀ ਰੱਲਿਆ ਕਰਨ ਲਵੱਿ ਮਦਦ ਲਮਿੇਗੀ। 

ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰੋ

https://www.facebook.com/help/
https://www.facebook.com/help/
https://support.twitter.com/
https://support.twitter.com/
https://help.instagram.com/
https://help.instagram.com/
https://www.linkedin.com/help/linkedin
https://www.linkedin.com/help/linkedin
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://help.pinterest.com/en
https://help.pinterest.com/en
https://www.tumblr.com/abuse
https://www.tumblr.com/abuse
https://support.snapchat.com/en-GB
https://support.snapchat.com/en-GB
https://www.youtube.com/user/YouTubeHelp


ਲਕਸੇ ਨਾਿ ਵੀ  
ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ  
ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ

ਇੱਥਂੋ ਤੱਕ ਸਭ ਤਂੋ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਿੀ, ਿੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰਜਹਣ। 
ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰੂ ਪਾਸਿਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਈ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ 
ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ

ਗੱਿਬਾਤ ਵਧਾਉਣ ਤਂੋ ਬਿੋ - ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਜਦਓ ਿਾਂ ਿਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਿਾਰੀ ਹਮਲਾਿਰ 
ਜਿਅਕਤੀ ਪ੍ਤੀਜਕਜਰਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਕਉਕਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ 
ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਤੇ ਤਾਕਤ ਿਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਜਧਕਾਰ ਿਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 
ਜਸਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਲਰਪੋਰਟ ਕਰੋ - ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਮਲਣ ਿਾਲੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸੁਨੇਜਹਆਂ ਦੀ 
ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਾਈਟ ਨੰੂ 
ਹੀ ਸੁਨੇਜਹਆਂ ਬਾਰੇ ਜਸੱਧੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਜਟੰਗ ਕਰਨ ਿਾਂ ਜਚੰਨ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਕਲਪ ਜਦੰਦੇ ਹਨ ਿੋ 
ਿਰਤਂੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਵੈਬੱਸਾਈਟ ThinkuKnow 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਦਸ਼ਾ-
ਲਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਲਕ ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਕਵਂੇ ਬਿੌਕ ਕਰਨਾ 
ਹੈ, ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਾਇਵੇਸੀ ਸੈਲਟੰਗਾਂ ਨੰੂ ਲਕਵਂੇ 

ਬਦਿਣਾ ਹੈ। 

thinkuknow.co.uk

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਕਸਟ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਿਾਂ ਗੇਮਜ਼ 
ਕੰਸੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਕਸੇ 

ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿਾਂ ਸਮੱਗਰੀ/ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਭੇਿ ਸਕਣਗੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਿੀ ਪਤਾ ਲਗਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ  

ਸਕਦੇ ਹੋ।REPORT!

BLOCK!

http://thinkuknow.co.uk/parents/articles/Reporting-to-social-media-sites-/


ਲਕਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ

ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਿਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ:

21    ਉਸ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ -  ਉਸ ਲਈ ਅਸਲ ਜਿੱਚ ਇਹ      

       ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ
       ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਹੈ।

22    ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ - ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਿਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਜਿੱਚ 
ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਕ ਉਹ ਕੀ ਕਜਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

23    ਸਮਰਥਨ ਵਾਿੀਆਂ ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਲਿਿੋ - ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਅਜਿਹਾ 
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲੇਗੀ ਜਕ ਿਦਂੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ 
ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

24    ਇਕੱਠੇ ਲਮਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ - ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜੇ੍ ਸਮਂੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਂੋ ਜਧਆਨ ਹਟਾਉਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ DVD 

ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਜਸਨੇਮਾ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਲਕਸੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ

ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਜਲਆਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰਾਇਆ-
ਧਮਕਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ, ਪਜਰਿਾਰਕ ਮਂੈਬਰ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿਾਂ ਅਜਧਆਪਕ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਦੋਸਤ 
ਿਰਗੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।  ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ  
ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਗੁਪਤ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ:

NSPCC nspcc.org.uk 

ਬੁਲਿੰਗ ਯੂਕੇ bullying.co.uk

ਕੂਥ kooth.com

ਇੰਟਰਨੈਟੱ ਮੈਟਰਸ internetmatters.org

ਲਕਡਸਕੇਪ   kidscape.org

ਿਾਈਿਡਿਾਈਨ 0800 1111 childline.org.uk

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਿੈਸਟ ਮੇਰਸੀਆ ਜਿਕਜਟਮ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ 01905 726896 ਸੋਮਿਾਰ ਤਂੋ 
ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤਂੋ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 

http://www.nspcc.org.uk
http://www.bullying.co.uk
http://www.kooth.com/index.html
https://www.internetmatters.org/
http:// www.kidscape.org/advice/advice-for-young-people
https://www.childline.org.uk


ਪਜਹਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

21    ਲਕਸੇ ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਲਜਸ, ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਿਂੇ ਜਕ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ, 
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿਾਂ ਅਜਧਆਪਕ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

22      ਿਾਪਸ ਿਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਜਾਂ ਿਰਾਬ ਪੋਸਟਾਂ, ਟਿੀਟ ਿਾਂ 
ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਜਮਟਾ ਜਦਓ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲਖੀਆਂ ਹਨ। 

23    ਅਜਿਹੇ ਜਿਅਕਤੀ ਬਣੋ ਿੋ ਪੱਿ ਿਂੈਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰੋ। ਿੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 24    ਲਜਸ ਲਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਤਂੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੂਿੇ ਜਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਡੀ ਗੱਲ ਹੋ  
ਸਕਦੀ ਹੈ।  

25    ਕਈ ਿਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਬਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਗੱਲ 
ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਂੋ ਜਸੱਖੀਏ ਅਤੇ ਭਜਿੱਖ ਲਵੱਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਵੱਿ 
ਤਬਦੀਿੀ ਲਿਆਈਏ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਲਕਸੇ ਨੰੂ  
ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਕਸੇ ਮੰਤਿ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਗੱੁਸੇ ਿਾਂ ਸ਼ਰਜਮੰਦਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਜਡਿੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ 
ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਜਲੰਗ ਜਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇਹ Facebook ਉੱਤਤੇ ਜਕਸੇ ਖਰਾਬ ਪੋਸਟ 
ਨੰੂ ‘ਲਾਈਕ ਕਰਨ’ ਿਾਂ Twitter ਉੱਤਤੇ ਅਫਿਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਿਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਜਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਟਹੱਸਾ ਹੋ।

ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਸੱਚਮੱੁਚ ਜਕਸੇ ਨੰੂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਜਿਅਕਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਾਸ਼ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ 
ਜਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿਂੋ ਉਹ ਆਤਮ-
ਹੱਜਤਆ ਕਰਨ ਿਰਗਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਿੇ ਕੋਈ 
ਜਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 
ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ  
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਿੋ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਉਸ  
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ

ਕੁਝ ਗੱਿਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ



ਪੁਿਲਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਿਹਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਿਧਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨ  ।ਂੀਹ

ਢੁ  ੀਗਵੇਾਜ ੀਤੀਕ ਈਾਵਰਾਕ ਂੀਵਕ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਤਂੋ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਤਿਹਤ ਉਸ ਤਂੋ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਿਜਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ, ਿਜੱਥੇ ਿਨਰੰਤਰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਨ ਦਾ 
ਖਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੁਿਲਸ ਕੀ ਕਰ  

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨ ੰੂ ਕਦ ਨ ਕਰੀਰਸ ੇ ੁ ਕਸਾਨ ਪਹੰੁ ਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਮਲੀ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨ ੰੂ ਪੁ ਿਲਸ 
ੰਨੂ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ। 

ਜੇ ਇਹ ਤੁ ਰੰ ਤ ਸ ੰ ੈਹ ਂੀਹਨ ਲਾਕਟਕ  ਤਾ ਂ 101 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ । ਜ ੇ ਇਹ ਤੁ ਰੰ ਤ ਸ ੰਕਟਕਾਲ  
ਹੈ ਤਾਂ 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

Reproduced with kind permission of West Mercia Police

http://www.worcestershire.gov.uk/cypp



