سائرب ایذا رسانی
اور آن الئن ہراساں
کرنا...کیا ہے
سائرب ایذا رسانی کسی بھی قسم کی ایذا رسانی ہے جو آن الئن ہوتی ہے .یہ اسمارٹ
فونز ،ٹیبلٹس ،آن الئن گیمنگ ،چیٹ فورمز ،سوشل اور دیگر میڈیا پر کیا جا سکتا
ہے.سائرب ایذا رسانی بذات خود خالف قانون نہیں ہے ،لیکن اگر مواد دھمکی آمیز ہو تو
یہ غیر قانونی ہو سکتا ہے.
آن الئن ہراساں کرنا ،دھمکی آمیز ،سخت اور توہین آمیز پیغامات بھیجنے اور
بدسلوکی کرنے کا عمل ہے .اگر کوئی شخص آپ کوایسے دھمکی آمیز پیغامات بھیجتا
رہے ،جس سے آپ کو خوف محسوس ہو تو یہ غیر قانونی ہوسکتا ہے۔
سائرب ایذا رسانی یا ہراساں کرنے کے بارے میں فکرمند ہیں؟
لوگ بعض اوقات ‘ایذا رسانی’ سے مراد دو لوگوں کے مابین دالئل کی بحث کو لیتے
ہیں۔ لیکن اگر کوئی بار بار آپ کے ساتھ ظاملانہ سلوک اختیار کرتا ہو ،تو وہ ایذا
رسانی ہے اور آپ کو خود کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ کوئی بھی شخص ظاملانہ سلوک
کا مستحق نہیں ہے۔
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کسی بھی جارحانہ یا ہراساں کرنے والے پیغامات
کا اسکرین شاٹ بنائیں
 اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی رازداری
سیٹنگز سیٹ کی گئی ہوں تاکہ آپ کی پوسٹ
رصف ایسے ہی لوگ دیکھ سکیں جنہیں آپ جانتے
ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں
 پیغامات بھیجنے والوں کے ساتھ مزید مواصلت یا
جوابی کاروائی سے گریز کریں
انٹرنیٹ رسوس فراہم کرنے والوں کو ویب سائٹس
اور/یا سوشل میڈیا سائٹس کے بارے میں واقعہ
(واقعات) کی اطالع دیں
اگر آپ فکرمند ہیں تو والدین ،دیکھ بھال کرنے
والے ،استاد یا دوست سے بات کریں یا متاثرین کی
معاونت سے رابطہ کریں

کسی بھی جارحانہ یا
ہراساں کرنے والے پیغامات
کا اسکرین شاٹ بنائیں

رازداری سیٹنگز
مضبوط بنائیں

اگر آپ جارحانہ یا ہراساں کرنے والے پیغامات وصول کریں
تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ان کا اسکرین شاٹ بنائیں
یا انہیں اپنے پاس محفوظ کریں تاکہ آپ کے پاس ان کی کہی
گئی باتوں کا ایک ریکارڈ موجود ہو۔

آپ کی رازداری سیٹنگز مدد کرنے کے لئے موجود ہیں۔ اگر
آپ کی رازداری کی سیٹنگز بہرت ہیں تو یہ ایسے افراد کو وہ
معلومات دیکھنے سے روکتی ہیں جو آپ ان کو دکھانا نہیں
چاہتے ہیں۔

یہ بتائے گا کہ کیا چل رہا ہے اور پولیس کو کاروائی کرنے کی
اجازت دے گا۔ اگر آپ پہلے ہی ُپر یقین نہیں ہیں تو آن الئن
دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین شاٹ کس طرح لیا جا سکتا ہے۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جانتے ہوں کہ اپنے تمام آالت
بشمول لیپ ٹاپس ،فونز ،ٹیبلٹس PCs ،اور گیمز کنسول پر یہ
کیسے لیا جاتا ہے۔

اچھی رازداری سیٹنگز میں یہ شامل ہوسکتا ہے ،مثال کے طور
پر ،رصف خاندان کے ارکان اور منتخب شدہ دوستوں کو آپ
کے مواد کو دیکھنے کی اجازت دینا۔
یقینی بنائیں کہ رازداری سیٹنگز کا جائزہ لیتے وقت آپ اپنے
سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھیں۔

اگر آپ ای میلز یا ٹیکسٹ پیغامات وصول کرتے ہیں ،تو انہیں
حذف نہ کریں بلکہ یہ یقینی بنائیں کہ وہ محفوظ ہوں اور
انہیں دوبارہ حاصل کیا جاسکتا ہو۔

یہ آپ کے خالف سوشل میڈیا پر معلومات کے استعمال اور
کسی بھی ناپسندیدہ پیغام یا لوگوں کو آنے سے روکنے میں
مدد دے گا۔

رازداری سیٹنگز
کے ساتھ سوشل میڈیا
مدد
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

اگر آپ عوامی کمپیوٹر کا
استعمال کررہے ہیں (مثال کے
طور پر ،ایک الئربیری ،انٹرنیٹ
کیفے ،کمپیوٹر کی دکان ،یا
گھر میں یا کسی بھی مشرتکہ
کمپیوٹر پر) تو اس بات کو
یقینی بنائیں کہ جب بھی آپ اپنی
نشست کو مکمل کریں تو آپ
تمام آلہ جات اور اکاؤنٹس سے
سائن آؤٹ کریں۔ یہ آپ کی اپنی
رازداری کی حفاظت میں مدد
کرے گا۔
سائن آؤٹ کریں

کسی کے ساتھ
اپنا پاس ورڈ کی رشاکت
نہ کریں
یہاں تک کہ آپ کے قریبی دوست بھی ،جو ہمیشہ کے لئے قریب نہیں رہ سکتے
ہیں۔ آپ کا پاس ورڈ آپ کے فون کی حفاظت کرتا ہے تا کہ کوئی بھی آپ کی جگہ
اس کو استعمال نہ کر سکے
مزید مواصالت سے گریز کریں  -اگر آپ ایسے پیغامات وصول کررہے ہیں جو
جارحانہ ہیں تو جواب نہ دیں یا تبرصوں پر انتقامی جواب نہ دیں۔ کبھی کبھی
جارحیت پسند کسی ردعمل کی ہی تالش میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ
یہ آپ پر ان کو حاوی کرتا ہے  -آپ ایذا رسانی کو قوی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر
آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ رصف چیزوں کو بدتر بنا سکتا ہے یا آپ کومصیبت سے
دوچار کر سکتا ہے۔
رپورٹ  -یہ رضوری ہے کہ آپ کسی ایسے پیغام کی رپورٹ کریں جو آپ وصول
کرتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعہ پیغامات وصول کررہے ہیں تو آپ
پیغامات کو براہ راست خود سائٹ پر رپورٹ کرسکتے ہیں۔ زیادہ تر سوشل میڈیا
پلیٹ فارم آپ کو ایسےمواد کی رپورٹنگ یا فلیگنگ کے اختیارات فراہم کرتے ہیں
جو ان کے صارف کے رہنما اصولوں کے خالف ہوں۔

ویب سائٹ  ThinkuKnowمیں یہ
ہدایات ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا
پر بالک ،رپورٹ اور رازداری سیٹنگز
کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
thinkuknow.co.uk
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اگر آپ ٹیکسٹ ،فوری پیغام رسانی کی خدمت یا گیمز
کنسول کے ذریعے پیغامات وصول کر رہے ہیں توآپ
اکثر فون نمرب کو بالک کرسکتے ہیں یا کسی رابطہ/
شخص کو بالک کرسکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو آپ کو
پیغام بھیجنے سے روکے گا۔
آپ اپنے انٹرنیٹ رسوس کے فراہم کنندہ کو بھی
تالش کرسکتے ہیں اور ان کو مواد کی رپورٹ
کرسکتے ہیں۔

ایک دوست کی مدد کرنا
ایسی چیزیں جو آپ ایسے دوست کی مدد کرنے میں کرسکتے ہیں جو
آن الئن ایذا یا ہراساں ہونے کا شکار ہے۔
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ان کی بات سنیں  -یہ ان کے لئے واقعی مددگار ثابت ہوسکتا
ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں بات کر
سکیں۔

2
 2اپنے دوست کی حمایت کریں  -ان کے ساتھ ایذا رسانی کی
اطالع دینے کے لئے جانے کی پیشکش کرکے اورجو وہ کہنا
چاہتے ہیں اس بارے میں سوچنے میں ان کی مدد کرکے۔
2
3

معاون تبرصے لکھیں  -یہ انہیں یہ احساس دال کر ان کی
مدد کر سکتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں جب دورسے لوگ منفی
پیغامات پوسٹ کر رہے ہیں۔

2
4

ایک ساتھ کام کریں  -يیہ تھوڑی دیر کے لئے چیزوں کو ان
کے دماغ سے ہٹانے میں مدد کرے گا۔ آپ ایک  DVDدیکھ
سکتے ہیں ،اسپورٹس کھیل سکتے ہیں یا سنیما میں جا سکتے
ہیں۔

کسی کو بتانا
ایذا رسانی اور ہراساں کرنے کے بارے میں بات کرنا مشکل ہوسکتا ہے لیکن آپ کو اکیلے
ہی اس سے نہیں نمٹنا چاہئے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو ایذا رسانی دی جا رہی ہے
تو ایک قابل اعتماد بالغ جیسے والدین ،خاندان کے رکن ،دیکھ بھال کرنے والے یا استاد یا
ایک دوست سے بات کریں۔ وہ آپ کی مدد اور معاونت کرنے کے اہل ہوں گے۔
رازدارانہ مدد اور مشورہ کے لئے:
NSPCC nspcc.org.uk
Bullying UK bullying.co.uk
Kooth kooth.com
Internet Matters internetmatters.org
Kidscape kidscape.org
Childline 0800 1111 childline.org.uk
آپ کی مقامی ویسٹ مرشیا متاثرین کی معاونت کی ٹیم  01905 726896پیر تا
جمعہ صبح  8بجے سے شام  8بجے تک اور ہفتے کو صبح  9بجے سے شام 5
بجے تک

اگر آپ کسی شخص کو
ایذا پہنچا رہے ہیں تو
کیا کرنا ہے
اگر آپ بامقصد طور پر کسی کو پریشان ،غصہ یا رشمندہ کرنے کیلئے
ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آن
الئن ایذا رسانی میں ملوث ہیں۔ یہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا کہ فیس بک پر
کسی پوسٹ کو ’پسند کرنا‘ یا ٹویٹر پر کوئی افواہ پھیالنا۔ وہ شخص جو
تنگ ہو رہا ہے ایسا ہی محسوس کر سکتا ہے جیسا کہ آپ ایذا رسانی کا
حصہ بن کر محسوس کرتے تھے۔
ایذا رسانی کسی کو بھی حقیقی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ انسان کو
پریشان اور نا امید کر سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ لوگوں کو خود اذیتی بنا
سکتی ہے یا ان کو خودکشی کے احساسات دےسکتی ہے۔ اس بارے میں
سوچنا رضوری ہے کہ اگر کوئی ہمارے بارے
میں ایسی ہی بات کرے تو ہم کس طرح
محسوس کریں گے۔

آپ جو کر رہے
ہیں اس کے بارے
میں سوچیں

کچھ چیزیں جو
آپ کر سکتے ہیں
پہال قدم یہ احساس ہے کہ آپ ایذا رسانی میں ملوث ہیں ،ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔
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کسی با اعتبار شخص مثال والدین ،دیکھ بھال کرنے والے یا استاد سے بات
کریں۔ جو آپ کو کوئی مشورہ دے سکے کہ کیا کرنا چاہیئے۔

2
 2کوئی بھی پریشان کن یا فحش پیغامات ،ٹویٹس یا تبرصے جو آپ نے
لکھے ہیں ،واپس جائیں اور انہیں حذف کریں۔
2
 3ایک موقف لینے واال بنیں ،دورسوں سے بات چیت کریں ،ان میں شامل
ہوں اور ایذا رسانی کو روکنے کے لئے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بڑی
تبدیلی کرنے کے لئے رصف ایک شخص آغاز کرتا ہے۔
2
 4وہ شخص جسے ایذا پہنچائی گئی تھی اور ان سے معذرت کریں اور
معاونت کی پیشکش کریں۔ یہ دورسے شخص کے لئے بہت زیادہ اہم ہو
سکتا ہے۔
2
 5کبھی کبھی ہم چیزوں کے بغیر سوچے کرتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ
اس سے سیکھا جائے اور مستقبل میں کام کرنے کے انداز کو تبدیل
کیا جائے۔

پولیس کیا
کر سکتی ہے؟
پولیس پیغامات اور مواد کو یہ فیصلہ کرنے کے لئے دیکھ سکتی ہے کہ آیا
وہ ممکنہ طور پر مجرمانہ ہیں۔
مناسب کاروائی کی جائے گی جس میں فکر مند شخص سے معافی ،یا
زیادہ سنجیدہ معامالت میں ذمہ دار شخص کی گرفتاری یا تنبیہ کے تحت
ان کے ساتھ انٹرویو کرنا ہو سکتا ہے۔
مسلسل بدعنوانی سے متعلق مقدمات یا جہاں کسی کی زندگی کو خطرہ
ہو وہاں سنجیدگی سے اقدامات کیے جائیں گے۔

اگر آپ کو کبھی جسمانی نقصان کی دھمکی دی گئی ہو تو آپ کو
پولیس کو بتانا چاہئے۔
اگر یہ فوری طور پر ہنگامی صورتحال نہیں ہے ،تو  101پر فون کریں.
اگر یہ فوری طور پر ہنگامی صورت حال ہے 999 ،پر فون کریں.

