
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ?

ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ:

ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤਂੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ 
ਿਰਤਂੋ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਰਿਰਤਂੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਵਿਊਟਰ, ਫੋਨ 
ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਰਿਰਤਂੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਿਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ 
ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਿਰਤਦਾ ਹੈ ਵਕ :

ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਰਿਰਤਂੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀ ਂਕੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਰਤਦਾ ਹੈ  :

The Women’s Services Network
WESNET

ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਂੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
www.techsafety.org.au

• ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੋੜ ਦਦੰਦਾ ਹੈ
•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ  

ਕਦਹੰਦਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ
•  ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦਹਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੇਸ 

ਪਹੰੁਚਾਉਦਂੀਆ ਹਨ 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 
•  ਇਹ ਕਦਹਣ ਲਈ ਦਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪਦਰਵਾਰ ਦੇ ਦਕਸੇ ਜੀਅ ਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੰੁਚਾਉਣਗੇ
•  ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਦਤਆਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ
•  ਕਰਦਾ ਹੈ
•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਦਤਆਂ ਦੀ  

ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਤਂੋ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
•  ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਦਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ  
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ 

•  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਦਕ ਲੋਕ ਵੇਖਣ

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦਹੰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 
ਕਦਹਣ ਮੁਤਾਦਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ 
ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਦਕ ਲੋਕ ਦੇਖਣ

• ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ
• ਲੁਕਵਂੇ ਕੈਮਰੇ
• ਐਪਸ

•  ਉਹ ਅਦਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ ਦਜਸ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਰਾ ਮਦਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

•  ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਦਰਵਾਰ ਨੰੂ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ

•  ਉਨ੍ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਦਓ ਜੋ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ

•  ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓਣ ਲਈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਦਕੱਥੇ ਹੋ 
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ 

•  ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ

• ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਓਣ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ 
ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਸਿੋਰਟ ਿਰਕਰ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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’ਵੂਮੇਨਸ ਸਰਦਵਸਜ ਨੈਟਵਰਕ’ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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