ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁ ਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
WESNET
The Women’s Services Network

ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਈ:
•
•
•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋ ਨ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਫੋ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਫੋ ਨ ਤੋ ੜ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋ ਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁ ਰਵਰਤੋ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਈ ਕੰ ਪਿਊਟਰ, ਫੋ ਨ
ਜਾਂ ਟੈ ਬਲੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ :
• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ
• ਉਹ ਗੱ ਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇ ਸ

ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਂਦੀਆ ਹਨ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਣ ਲਈ
• ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਠੇ ਸ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣਗੇ

• ਤੁ ਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ
• ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ
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ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁ ਰਵਰਤੋ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਈ ਐਪਸ ਜਾਂ ਸੋ ਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ :

ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ

• ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਕਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
• ਉਹ ਗੱ ਲਾਂ ਕਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱ ਗਦੀਆਂ ਹਨ
• ਉਨ੍ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਓ ਜੋ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ

ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਕਿ ਲੋ ਕ ਵੇ ਖਣ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ
ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਕਿ ਲੋ ਕ ਦੇ ਖਣ
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ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦੁ ਰਵਰਤੋ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ :
• ਤੁਹਾਡਾ ਫੋ ਨ
• ਲੁਕਵੇ ਂ ਕੈ ਮਰੇ
• ਐਪਸ

• ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱ ਥੇ ਹੋ

ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ
• ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਓਣ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁ ਰਵਿਵਹਾਰ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋ ਰਟ ਵਰਕਰ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
www.techsafety.org.au

’ਵੂ ਮੇ ਨਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨੈ ਟਵਰਕ’ ਨੇ ਇਹ ਪੋ ਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
© 2019 WESNET. All rights reserved.

3200

