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تعارف

 پہلے سے کہیں زیاده لوگ اب آن الئن رہتے ہیں۔ تیزی سے
 عالمگیریت اختیار کرتی اس دنیا میں، سوشل میڈیا دنیا کے مختلف
 شہروں یا ممالک میں دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ رابطے میں

رہنے میں ہر ایک کی مدد کرتا ہے۔

 تاہم، صرف اچھے لوگ ہی آن الئن نہیں رہتے ہیں۔ لہذا یہ پہلے
 سے کہیں زیاده اہم ہے کہ ہم سب انڻرنیٹ پر محفوظ رہنے کے

اقدامات کریں۔

 تو ہم اپنے آن الئن اور سوشل میڈیا اکاؤنڻس کو کیسے محفوظ رکھ
سکتے ہیں؟

پڑھتے رہیں۔



 آپ کــے سوشــل میڈیــا اکاؤنٹ تــک محفوظ
رسائی
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 یہ واقعی بہت اہم ہے۔ آپ کو وه واحد شخص ہونا چاہیے جو اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ
 استعمال اور کنڻرول کرنے کے قابل ہو۔ اپنی الگ ان تفصیالت کبھی بھی کسی اور کے
 ساتھ شیئر نہ کریں اور کبھی بھی مختلف ویب سائڻس یا سوشل میڈیا اکاؤنڻس کے لیے

 ایک جیسے پاس ورڈ استعمال نہ کریں۔ اپنی الگ ان معلومات نجی رکھنے سے دوسرے
لوگوں کو آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے سے روکنے میں مدد ملتی ہے۔

 آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنڻس کو محفوظ اور مامون رکھنے کے لیے متعدد چیزیں ہیں جن
پر غور کرنا چاہیے۔

پاس ورڈ
 ایسا پاس ورڈ استعمال کریں جو منفرد ہو اور جس کا اندازه لگانا مشکل ہو۔ جتنا پیچیده

 ہو، اتنا ہی بہتر ہے۔ ساده، عام پاس ورڈز ہیک کرنا آسان ہوتا ہے۔ یقینی بنائیں کہ ہر ویب
 سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے لیے ایک مختلف پاس ورڈ کا استعمال کریں، اور اپنے

پاس ورڈ کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔

(FAC2 جسے اس نام سے بھی جانا جاتا ہے) دو عنصری توثیق
 دو عنصری توثیق آپ کے اکاؤنٹ پر سیکیورڻی کی ایک اضافی پرت ہے جو ہیکرز کے

لیے رسائی حاصل کرنا مشکل بنا دیتی ہے۔

 اپنے اکاؤنٹ میں الگ ان کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاس ورڈ کی ضرورت ہوگی، اس
 کے ساتھ ہی یک وقتی پاس کوڈ درکار ہوگا جسے ہم آپ کے فون پر یا کسی خاص ایپ

 کے ذریعہ ارسال کریں گے۔ یہ حفاظت کو دوگنا کر دیتا ہے، ڻھیک ویسے ہی جیسے کہ
 آپ کے گھر پر ایک گیٹ اور ایک تاال لگانا۔ اس خصوصیت کو فعال کرنا ایک آسان قدم

ہے جسے آپ اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے ابھی اڻھا سکتے ہیں۔
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   تو بتائیں آپ F2FACکیسے فعال
کرتے ہیں؟
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آپ درج ذیل
:کا بھی استعمال کر سکتے ہیں

 Facebook کے ذریعہ پہچانے گئی ڈیوائس    
 سے الگ منظوری دیں۔   

 ہمارے منتخب کرده بازیابی کوڈز میں سے کوئی ایک
استعمال کریں۔

تسلیم شده گیجیٹ پر سیکیورڻی الک ڻیپ کریں۔

 ایک بار جب دو عنصری توثیق
 فعال ہو جاتی ہے، تو ہمیں

 بھیجے گئے کوڈ کو مختلف گیجٹ 
 سے الگ ان کرنے کے لیے داخل

کرنا پڑتا ہے۔

کی طرف سے Facebook

 اپنی سیکیورڻی اور الگ ان
ترتیبات پر جائیں۔

 دو عنصری توثیق استعمال کرنے
کے لیے

 نیچے سکرول کریں اور ترمیم کریں
پر کلک کریں۔

 اپنی پسند کا حفاظتی طریقہ منتخب
 کریں اور آن اسکرین ہدایات پر عمل

کریں۔

     :حفاظتی طریقہ کار منتخب کریں
توثیقی ایپ۔

 متنی پیغامات (SMS)۔ 
•
• •

•

•
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 پروفائل پر جائیں اور ترتیبات پر کلک
کریں۔

 سیکیورڻی پر کلک کریں اور دو
عنصری توثیق پر جائیں۔

 ان 2 سیکیورڻی طریقوں میں سے
:انتخاب کریں
ٹیکسٹ میسیج۔ 

توثیقی ایپ ( جیسے ڈویو موبائل یا گوگل توثیق کنندہ)۔ 

 ایک بار جب دو عنصری توثیق فعال
 ہو جاتی ہے، تو ہمیں مختلف گیجیٹ

سے الگ ان کرنے کے لیے
Instagram  کے ذریعہ بھیجا گیا 

کوڈ درج کرنا پڑتا ہے۔

آپ کــے سوشــل میڈیــا اکاؤنٹ تک محفوظ رســائی

•
•
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 پروفائل پر جائیں اور ترتیبات پر کلک
کریں۔

 اکاؤنٹ پر کلک کریں اور دو
مرحلہ جاتی توثیق منتخب کریں۔

 ایک دفعہ دو مرحلہ والی توثیق فعال
 ہوگئی تو ہمیں دوسرے گیجٹ میں الگ

ان کے لیے پن درج کرنا ہوگا۔

 پن استعمال کرتے ہوئے دو مرحلہ
جاتی توثیق فعال کریں۔
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WhatsApp ںیرک قیدصت یک ربمن نوف ےنپا رپ 

 WhatsApp کو فعال کرنے سے پہلے، اپنی حفاظت کے لیے اس کرنا نہ بھولیں۔ 

 یہ اہم نکات یاد رکھیں :

آپ صرف خود اپنے فون نمبر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔
یقینی بنائیں کہ آپ اس نمبر پر کال اور متنی پیغام وصول کرسکتے ہیں جسے آ

فون کالز کو بالک کرنے والی کوئی بھی سیڻنگ یا ایپ بند کر دیں
یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس تصدیق کے لیے انڻرنیٹ تک رسائی ہے
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•
•

•
•

کے لیے استعمال کرتے ہیں  WhatsApp
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Facebook سیکیورڻی چیک اپ 

 یہ ڻول کنڻرول لینا آسان بناتا ہے! اس کے ساتھ، آپ اپنے اکاؤنٹ کی سیکیورڻی کی ترتیبات کا
 جائزه لے سکتے ہیں اور اسے اپڈیٹ کرسکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کے

 اکاؤنڻس تک کون رسائی کر رہا ہے اور آپ نے کن ایپس کو اپنی معلومات استعمال کرنے کی
 اجازت دی ہے۔ یہ ڻول اس بارے میں بھی تفصیل فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنے پاس ورڈز اور

پاس ورڈ کی سیکیورڻی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔

  :یہ کیسے کام کرتا ہے

 اپنی اہم سیکیورڻی سیڻنگز چیک کریں
پر کلک کریں

 اپنے پاس ورڈ کو تبدیل کرنے سے
 لے کر انتباہات کو کنڻرول کرنے تک

 جس اختیار کو آپ دریافت کرنا
چاہتے ہیں اسے منتخب کریں۔

 اپنی سیکیورڻی اور الگ ان
ترتیبات پر جائیں۔



 میــں آن الئــن جو شــیئر کرتا ہوں
اســے کون دیکھ ســکتا ہے؟
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 کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ آن الئن کس طرح اور کن معلومات کا اشتراک کرتے ہیں اس
 کے لیے آپ بذات خود ذمہ دار ہیں؟ چند آسان اقدامات کے ساتھ آپ آن الئن کتنی

:معلومات کا اشتراک کرتے ہیں اس پر کنڻرول کریں

 Facebook رازداری چیک اپ 
 کیا آپ اپنے انتخاب کا جائزه لینا چاہتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنانے میں مدد ملے کہ آپ اس

 کے ساتھ اشتراک کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ اشتراک کرنا چاہتے ہیں؟ آسان ہے،
Facebook رازداری چیک اپ پر جائیں

 دیکھیں کہ کون آپ کا فون ��، ای میل،

سالگرہ، اور تعلقات کا سٹیٹس دیکھ سکتا ہے۔

 سیٹ کریں کہ آپ کی پرانی اور مستقبل کی

پوسٹس کون دیکھ سکتا ہے۔

 ان اکاؤنٹس کا جائزہ لیں جنہیں آپ نےپر

  Facebook ب�ک کر دیا ہے۔

:
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 Facebook پر ڈھونڈ سکتا ہے۔   
دیکھیں کہ کون آپ کو

 پر کون دوستی کی درخواست بھیج سکتا   
 دیکھیں کہ Facebook ہے۔

 پر آپ کا اکاؤنٹ کون تالش کرسکتا ہے  
 فون  Facebook اس کو محدود کریں۔

  نمبر اور ای میل پتہ کے ذریعہ

 پوسڻس کون دیکھ سکتا ہے۔    
Facebook  کنڻرول کریں کہ آپ 

 کی

میں آن الئن جو شــیئر کرتا ہوں اســے کون دیکھ ســکتا ہے؟

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے
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FACEBOOK گروپ  
  Facebook اگر آپ 

 کنڻرول کریں کہ آپ کا فون نمبر، ای
 میل، سالگره، اور رشتہ داری کی

سڻیڻس کون دیکھ سکتا ہے۔

    Facebook جائزه لیں کہ آپ   
پر کس کو بالک کر سکتے ہیں۔

 کنڻرول کریں کہ آپ کی پرانی اور
مستقبل کی پوسڻس کون دیکھ سکتا ہے۔

:
گروپ چالتے ہیں، تو آپ اپنے گروپ کی رازداری کو اس طر

ح برقرار رکھتے ہیں
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INSTAGRAM 
Instagram کی طرح، Facebook میں بھی رازداری سیڻنگز موجود ہوتی ہیں جو آپ 

 کو یہ منظم کرنے کے قابل بناتی ہیں کہ آپ جو شئیر کرتے ہیں اسے کون دیکھ سکتا
:ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں

 ایک نجی کھاتہ منتخب کریں۔ لہذا صرف
 آپ کے فالوورز ہی آپ کی پوسڻس اور

سڻوریز دیکھ سکتے ہیں۔

Instagram ساکت کریں، محدود کریں یا بالک پر فالوورز کو 
 کریں، اس بات پر منحصر ہے کہ آپ

 کسی کے ساتھ کتنا زیاده یا کتنا کم
 تعامل کرنا چاہتے ہیں: آپ وقفہ لے

 سکتے ہیں، یا انہیں اپنے ساتھ مکمل
 طور پر بات چیت کرنے سے روک

سکتے ہیں۔

میں آن الئن جو شــیئر کرتا ہوں اســے کون دیکھ ســکتا ہے؟

 حذف کریں۔ آپ اس بات کا انتخاب
 کر سکتے ہیں کہ کون آپ کی

 پیروی کرتا ہے اور جو آپ
 اشتراک کرتے ہیں اس سے باخبر

رہتا ہے۔
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ایک بار دیکھیں
 ایسی تصاویر اور ویڈیوز بھیجیں جو ایک

بار دیکھنے کے بعد غائب ہو جائے۔

Instagram
 رسائی حاصل کریں اور اس کا

جائزه لیں۔

 آپ جس تصویر یا ویڈیو کو پوسٹ پر اپنے ڈیڻا تک
 کرنا چاہتے ہیں اس پر لوکیشن آف کر

دیں۔

WHATSAPP

دو-مرحلہ جاتی توثیق
 جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں سائن ان کریں تو

اضافی سیکیورڻی شامل کریں۔

 اپنا Whatsapp الک کریں  
اپنے

کے لیے ڻچ آئی ڈی، فیس آئی ڈی، یا
Android 

موصول ہونے کی رسیدیں پڑھیں
 منتخب کریں کہ آیا رابطے دیکھ سکتے
 ہیں کہ آیا آپ نے ان کے پیغامات پڑھے

ہیں۔

آخری بار دیکھا گیا
 منتخب کریں کہ کیا صرف آپ کے رابطے، تمام،

 یا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے کہ آپ نے
  آخری بار

پروفائل تصویر کی رازداری
 فیصلہ کریں کہ کیا صرف رابطے، تمام، یا کوئی
بھی آپ کی پروفائل تصویر نہیں دیکھ سکتا ہے۔

سڻیڻس کی رازداری
 منتخب کریں کہ کون آپ کے سڻیڻس اپڈیڻس دیکھ

سکتا ہے۔

گروپ رازداری کی ترتیبات
 منتخب کریں کہ آیا ہر کوئی، آپ کے تمام

 رابطے، یا صرف کچھ رابطے ہی آپ کو گروپ
چیٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔

Whatsapp

Whatsappکب کھوال تھا۔

 کو محفوظ بنانے

فنگر پرنٹ الک فعال کریں۔

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے



 یک سا نئال نآ :تقاط یک یکڑل
انیل جراچ اک یرتہب روا تظافح
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مفید ڻولز
 انڻرنیٹ نے خواتین کو بہت سے مواقع اور فوائد فراہم کیے ہیں، تاہم یہ ایک ایسی جگہ
 بھی ہو سکتی ہے جہاں بہت سے لوگ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں - اجنبیوں سے

 نجی پیغامات بھیجنے سے لے کر پوسڻس یا تصاویر پر ناپسندیده تبصرے تک۔

 پروفائل صفحہ پر، مینو (تین نقطوں)
پر ڻیپ کریں۔

  سب سے پہلے، اپنی ڈیوائس پر
Facebook  ایپ کھولیں۔

Facebook
:مفید ڻولز دیئے گئے ہیں

 مقفل پروفائل: جب آپ کا پروفائل مقفل ہوتا ہے، تو جو لوگ آپ کے دوست نہیں ہیں وه
 آپ کی پروفائل تصویر کو ڈاؤن لوڈ، بڑا یا شیئر نہیں کر سکتے۔ وه آپ کی ڻائم الئن پر

 کوئی پوسٹ یا دیگر تصاویر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ نے
اسے کب پوسٹ کیا ہو۔

:اسے کیسے کریں

پر اپنے تجربے کو کنڻرول کرنے میں آپ کی مدد کے لیے یہاں کچھ

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے



 الک فیچر کے فعال ہونے کے بعد، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پروفائل میں ایک
انڈیکیڻر شامل کیا گیا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پروفائل الک ہے۔
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 ئے صفحہ پر دیے گئے اختیارات میں
سے الک پروفائل آپشن پر ڻیپ کریں۔

 اسکرین پر ایک پاپ پیغام آئے گا
 جس میں لکھا ہوگا، ʺآپ نے اپنا

 پروفائل الک کر دیا ہے۔ آپ کی ڻائم
 الئن ʺ پر صرف آپ کے دوست ہی

 تصاویر اور پوسڻس دیکھ سکتے
ہیں، اوکے پر ڻیپ کریں۔

 الک پروفائل پیج پر، صفحہ کے آخر
 میں اپنے پروفائل کو الک کریں آپشن

پر ڻیپ کریں۔

لڑکــی کــی طاقــت: آن الئــن اس کــی حفاظت اور بہتــری کا چارج لینا
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تبصرے کے کنڻرولز
 آپ اختیارات کے مینو میں سے منتخب کرتے ہوئے کنڻرول کرسکتے ہیں کہ آپ کی
 عوامی پوسڻس پر کون تبصره کرسکتا ہے جو کہ پوسٹ کو دیکھ سکتا ہے صرف ان

لوگوں اور صفحات تک جنہیں آپ ڻیگ کرتے ہیں۔

:یہ تبدیل کرنے کے لیے کہ آپ کی عوامی پوسڻس پر کون تبصره کرسکتا ہے
Facebook

سیڻنگز اور رازداری منتخب کریں، پھر سیڻنگز پر کلک کریں۔ 

بائیں جانب عوامی پوسڻس پر کلک کریں۔ 
مجھے کون فالو کرسکتا ہے پر جائیں اور یقینی بنائیں کہ پبلک منتخب ہے۔ 

عوامی پوسٹ کے تبصروں کے آگے ایڈیٹ پر کلک کریں۔ 
منتخب کریں کہ آپ کی عوامی اشاعتوں پر کس کو تبصره کرنے کی اجازت ہے:

 عوام: اس میں تمام شامل ہیں، یہاں تک کہ وه لوگ بھی جو آپ کو فالو نہیں کر
رہے ہیں۔

دوست احباب
 کو کسی پوسٹ میں ڻیگ کیا جاتا ہے، تو سامعین ڻیگ کیے گئے شخص اور ان

کے دوستوں کو بھی شامل کرنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔
دوستوں کے دوست: آپ کے تمام دوست اور ان کے تمام دوست شامل ہیں۔

Facebook :کے آپ کے دوست بھی شامل ہیں۔ اگر کسی اور 

پر کلک کریں۔ کے اوپری دائیں جانب .1
.2
.3
.4
.5
.6
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 ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ بھی منتخب کرسکتے ہیں کہ آپ کے پروفائل پر انفرادی
 عوامی پوسڻس پر کون تبصره کر سکتا ہے۔ انفرادی عوامی پوسٹ پر کون تبصره

 کرسکتا ہے اس کا انتخاب صرف اس پوسٹ پر الگو ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ترتیبات کو تبدیل
 نہیں کرتا ہے کہ آپ کی دوسری عوامی اشاعتوں یا آپ کی عوامی پروفائل کی معلومات

پر کون تبصره کر سکتا ہے۔
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 Facebook پر توہین آمیز اور کلیدی الفاظ کے فلڻرز 
 تبصروں کو چھپانے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہم اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کمیونڻی
 کی طرف سے سب سے زیاده رپورٹ کیے گئے الفاظ اور فقرے استعمال کرتے ہوئے
 کیا چھپانا ہے۔ آپ اپنے صفحہ سے بالک کرنے کے لیے کسی بھی زبان میں 1,000

 کلیدی الفاظ (مثال: الفاظ، جملے یا ایموجیز) منتخب کر سکتے ہیں۔ جب لوگ تبصره میں
 کوئی کلیدی لفظ شامل کرتے ہیں جسے آپ نے بالک کیا ہے، تو ہم تبصره کو چھپا دیں

گے تاکہ یہ آپ کے صفحہ پر ظاہر نہ ہو۔

:اپنے صفحہ سے مطلوبہ الفاظ کو بالک کرنے کے لیے

آپ اپنے صفحہ سے توہین آمی :

اپنی نیوز فیڈ سے، بائیں مینو میں صفحات پر کلک کریں۔
اپنے صفحہ پر جائیں، پھر بائیں مینو میں ترتیبات پر کلک کریں۔ 

جنرل سے، صفحہ کا اعتدال (موڈریشن) پر کلک کریں۔ 
وه مطلوبہ الفاظ شامل کریں جنہیں آپ بالک کرنا چاہتے ہیں

 الفاظ یا جملے شامل کرنے کے لیے: کوما سے الگ کیے گئے الفاظ یا جملے
ڻائپ کریں، پھر شامل کریں پر کلک کریں۔

 ایک ایموجی شامل کرنے کے لیے: کلک کریں، وه ایموجی منتخب کریں جسے
آپ بالک کرنا چاہتے ہیں، پھر شامل کریں پر کلک کریں۔

. سے اپلوڈ کریں پر کلک CSV:کلیدی الفاظ کی فہرست شامل کرنے کے لیے
کریں، پھر اپنی فائل اپ لوڈ کرنے کے لیے ہدایات پر عمل کریں۔

محفوظ کریں پر کلک کریں۔ 

.1

.2

.3

.4

.5
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میری رضامندی کے بغیر نہیں
 جب کوئی آپ کی رضامندی کے بغیر آپ کی نجی اور تعلقات کی تصاویر شیئر کرنے

کی دھمکی دیتا ہے، تو یہ جاننا پریشان کن اور مشکل ہو سکتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔

 اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے، تو ہم آپ کو یہ سوچنے میں مدد کرنے کے لیے
 کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنے میں مدد کرنے کے لیے والدین یا

 دوسرے بڑوں سے بات کرنے کا مشوره دیتے ہیں۔ آپ کسی استاد یا مقامی منتظم سے
بھی بات کرسکتے ہیں جس کے ساتھ آپ  اطمینان محسوس کریں۔

   ان اقدامات کی جانچ کریں جو آپ  Facebook اور Instagram  سے تصاویر کو ہڻانے
 کے لیے اڻھا سکتے ہیں، اور انہیں شیئر کیے جانے یا  دوباره شیئر کرنے سے روک

سکتے ہیں۔
 اس کی رپورٹ کریں

آپ یہ کیسے کریں
 تصویر یا ویڈیو کو وسیع کرنے کے لیے اس پر کلک کریں۔ اگر پروفائل مقفل ہے اور

 آپ پورے سائز کی تصویر نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو سپورٹ تالش کریں یا تصویر
کی رپورٹ کریں پر کلک کریں۔

تصویر یا ویڈیو کے دائیں طرف کلک کریں۔ 
 سپورٹ تالش کریں پر کلک کریں یا تصاویر کے لیے تصویر کی رپورٹ کریں یا 

ویڈیوز کے لیے ویڈیو کی رپورٹ کریں۔
 وه آپشن منتخب کریں جو مسئلے کی بہترین وضاحت کرتا ہو اور اسکرین پر دی گئی 

ہدایات پر عمل کریں۔

 جب کوئی آپ کی رضامندی کے بغیر آپ کے تعلقات کی تصاویر
 شیئر کرتا ہے یا ان کی اطالع دے کر ایسا کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تو

Facebook،Instagramیا میسنجر پر، آپ اس وقت رپورٹ کر سکتے ہیں۔

 کی پالیسیاں لوگوں کو غیر متفقہ تعلقات کی تصاویر شیئر کرنے سے منع
کرتی ہیں (جسے بعض اوقات 'ریوینج پورن' کہا جاتا ہے) — اور حالیہ برسوں میں

Facebook

Facebook
ڻیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ 

نے لوگوں کو ان تصاویر کو دوباره شیئر کرنے سے روکنے کے لیے
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 اگر آپ کو کسی چیز کی اطالع دینے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو براه کرم کمپیوڻر سے
الگ ان کریں اور رپورٹ کے لنکس استعمال کریں۔

NCII

 گئی ہے، جو ایک محفوظ ڈیجیڻل فنگر پرنٹ بنائے گی تاکہ
کہیں بھی شیئر ہونے سے روکا جا سکے۔

   مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے سے رابطہ کریں

 تصاویر کو حذف کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اڻھانے سے پہلے تصاویر اور دھمکیوں
 کے اسکرین شاڻس اور پرنٹ آؤٹ لیں: آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اس طرح کی چیزیں
 پوسٹ کرنا یا پوسٹ کرنے کی دھمکی دینا غیر قانونی ہو سکتا ہے اور اگر آپ قانونی

 کارروائی کرتے ہیں تو ثبوت کے طور پر پیش کرنے کے لیے آپ کو پوسٹ کے
اسکرین شاٹ یا دوسرے ریکارڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

 اضافی مدد یا رہنمائی حاصل کرنے پر غور کریں: ایسی تنظیمیں ہیں جو آن الئن خواتین
 کی حفاظت میں مہارت رکھتی ہیں اور وه آپ کو خفیہ تعاون کی پیشکش کر سکتی ہیں۔

مزید تفصیالت کے لیے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

  اگر آپ اپنی جسمانی حفاظت یا
کی جسمانی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اپنوں

FBInstagramاسے پریا

StopNCII.orgکی شیئرنگ کو روکنے کے لیے، ایک نئی ویب سائٹ شروع کی 
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 ہمیں وقفہ کی ضرورت ہے
 بعض اوقات ہم سب کو وقفہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے - اور اس میں آن الئن ہونا بھی
 شامل ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں مدد کے لیے ہمارے پاس بہت سے ڻولز موجود

ہیں۔
Facebook اسنوز کریں اور ان فالو کریں

Facebook

 نے اسنوز کا آغاز کیا ہے، جو لوگوں کو بغیر

 اسے مستقل طور پر ان فالو یا ان فرینڈ کیے، کسی شخص، پیج یا گروپ کو 30 دن تک
 چھپانےکا آپشن دیا ہے۔ آپ لوگوں کو ان فالو بھی کرسکتے ہیں تاکہ وه دوست رہیں لیکن

ان کا مواد آپ کی نیوز فیڈ میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔
خاموش کریں

 پر ہر ہفتے الکھوں لوگوں کے تعلقات ڻوٹ جاتے ہیں، اپنےFacebook ایک وقفہ لیں

کسی کو کم دیکھیں
 آپ انہیں کم دیکھنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو ان کی پوسڻس اور وه پوسڻس آپ کے نیوز

 فیڈ میں ظاہر نہیں ہوں گی جن میں وه ڻیگ کیے ہوں اور آپ کو انہیں پیغام بھیجنے یا
 تصاویر میں ڻیگ کرنے کا اشاره نہیں کیا جائے گا۔ ان کی پوسڻس کو دوباره دیکھنے کے

لیے، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں۔

Facebook:پر آپ کسی کو کہاں دیکھتے ہیں اسے محدود کریں۔ اگر

 رشتے کے سڻیڻس کو "تعلقات میں ہیں" سے "سنگل" میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس تجربے کو
آسان بنانے میں مدد کرنے کے لیے

 بریک کہا جاتا ہے، جو لوگوں کو اس بات پر زیاده مرکزی کنڻرول فراہم کرتا ہے کہ وه
کب

سکتے ہیں، اور کون ان کی پچھلی پوسڻس دیکھ سکتا ہے۔ 

 Facebook ،نے ایک ڻول بنایا ہے جسے ڻیک اے 

 کسی کی اپنی پوسڻس اور جن پوسڻس میں آپ ڻیگ کیے گئے ہوں ان کو دیکھنے کی
 صالحیت کو محدود کریں: اپنی پوسڻس کو اس شخص سے چھپائیں جس سے آپ وقفہ لینا

 چاہتے ہیں۔ انہیں آپ کی ممنوعہ فہرست میں شامل کر دیا جائے گا اور وه صرف وه
پوسڻیں دیکھیں گے جن میں آپ انہیں ڻیگ کرتے ہیں یا عوامی طور پر شیئر کرتے ہیں۔

WhatsApp پر مخصوص رابطوں یا گروپس کے لیےآپ 
WhatsApp سیڻنگز > نوڻیفیکیشنز اطالعات کو بھی ساکت کر سکتے ہیں۔
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لڑکــی کــی طاقــت: آن الئــن اس کــی حفاظت اور بہتــری کا چارج لینا

:

:

درون ایپ اطالعات کھولیں۔  <

:

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے

!

پر اپنے سابقہ محبوب کو دیکھتے ہیں، ان کے سابقہ محبوب کیا دیکھ
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 کسی کو Facebook پر اپنی محدود فہرست میں شامل کرنے کے لیے    

AB

ان کے پروفائل پر جائیں۔  ان کے پروفائل کے اوپری حصے
میں      پر کلک کریں۔

 فرینڈ لسٹ میں ترمیم کریں منتخب
کریں۔

ممنوعہ منتخب کریں۔

:

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے
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رازداری پر کلک کریں۔

پر اپنی ممنوعہ فہرست میں شامل کرنے کے لیےInstagram    کسی کو

اپنی پروفائل سیڻنگ پر جائیں۔

ممنوعہ اکاؤنڻس منتخب کریں۔  دوست منتخب کریں اور پابند کریں پر
کلک کریں۔

لڑکــی کــی طاقــت: آن الئــن اس کــی حفاظت اور بہتــری کا چارج لینا

:

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے
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:اس کو محدود کرنے کے لیے کہ کون کون سی پوسڻس کوئی دیکھ سکتا ہے

 اس شخص کو منتخب کریں جسے آپ
کم دیکھنا چاہتے ہیں۔

facebook.com/take_a_break.
پر جائیں۔

 ترمیم کے نیچے ماضی کی پوسڻس کون
 دیکھ سکتا ہے، وه آپشن منتخب کریں جو

آپ کی ترجیحات کے مطابق ہو۔

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے
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لڑکــی کــی طاقــت: آن الئــن اس کــی حفاظت اور بہتــری کا چارج لینا

ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ بھی کرسکتے ہیں
  کسی کو دوست کے طور پر(Facebook اور Instagram) دوستی کرنا/فالو کرنا

 قبول کرنے سے پہلے، آپ اس شخص کے پروفائل پر ایک نظر ڈالنا چاہیں گے۔ کیا آپ 
کبھی ان سے ذاتی طور پر ملے ہیں؟ کیا آپ کے دوست مشترک ہیں؟

 پر کسی کو فالو کرناروکتے ہیں، تو آپ کو ان کی پوسڻس اپنی فیڈ میں نظر نہیں آئیں گی،
لیکن آپ پھر بھی ان کے دوست رہیں گے۔

:
:

 ان فالو کرنا

 آپ کسی کو انفرینڈ کرنے کے لیے بالک کرنا

(Instagram اور Facebook)جب آپ  Instagram اور Facebook :

(Instagram اور Facebook):

 اگر آپ کسی سے دوستی ختم کرنے کا انتخاب کرتے ان فرینڈ کرنا
 ،ہیں تو

 کی فہرست سے ہڻا دیا جائے گا۔ اگر آپ اس شخص کے ساتھ دوباره دوستی کرنا چاہتے
ہیں، تو آپ کو ایک نئی دوستی کی درخواست بھیجنی ہوگی۔

 بالک کر سکتے ہیں۔ یہ انہیں آپ کے ساتھ بات چیت شروع کرنے یا آپ کے پروفائل پر
 پوسٹ کرده چیزوں کو دیکھنے سے روک دے گا۔ اس کے عالوه، جن لوگوں کو آپ
 بالک کرتے ہیں وه آپ کو مزید ڻیگ نہیں کرسکے گا، آپ کو ایونڻس یا گروپس میں

 مدعو نہیں کر سکے گا، یا آپ کو بطور دوست شامل نہیں کر سکے گا۔ مسدود کرنا باہمی
 ہے، لہذا آپ ان کی پوسٹ کرده چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے یا ان کے ساتھ بات
 چیت شروع نہیں کرسکیں گے۔ جب آپ کسی کو بالک کرتے ہیں تو ہم انہیں مطلع نہیں

کرتے ہیں۔

Facebook اس شخص کو مطلع نہیں کرے گا لیکن آپ کو ان کی دوستوں
:(Facebook)

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے
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،میں بدسلوکی، دھونس جمانا بالک کرنا
ایذا رسانی اور دیگر مسائل کی اطالع دینے کے لیے مواد کے تقریباً ہر حصہ میں

 کی عالمی ڻیمیں 24 گھنڻے، ہفتے کے 7 دن، آپ کیایک لنک شامل ہے۔
 کی رپورٹ کرده چیزوں کا جائزه لینے اور اس کے کمیونڻی معیارات کی خالف ورزی

 کرنے والی ہر چیز کو ہڻانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ کسی پوسٹ کی رپورٹ کرنے کے
 لیے، پوسٹ کے اوپری دائیں جانب کلک کریں اور وه آپشن منتخب کریں جو مسئلے کی

بہترین وضاحت کرتا ہو، پھر آن اسکرین ہدایات پر عمل کریں۔

Facebook

(Instagram اور Facebook) Facebook:

جب آپ کسی کی رپورٹ کرتے ہیں رپورٹ کرنا

 رپورٹ کرده صارف یا گروپ کے ذریعہ آپ کو بھیجے گئے آخری پانچ پیغامات موصول
 ہوتے ہیں، اور انہیں مطلع نہیں کیا جائے گا۔

 صارف کی شناخت، پیغام کب بھیجا گیا تھا، اور بھیجے گئے پیغام کی قسم (تصویر،
ویڈیو، متن وغیره) بھی موصول ہوتے ہیں۔

آپ ایک پیغام کو دیر تک دبا کر اکاؤنٹ کی رپورٹ کرنے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔

Whatsapp کو رپورٹ شده گروپ یا

کو
:(Whatsapp)Whatsapp:

 جب آپ کسی کو بالک کرتے ہیں، تو آپ کا آخری بار(Whatsapp): بالک کرنا
 دیکھا گیا، آن الئن، اسڻیڻس اپڈیڻس، اور آپ کی پروفائل تصویر میں کی گئی کوئی بھی

 تبدیلی ان رابطوں کو نظر نہیں آئے گی جنہیں آپ نے بالک کر دیا ہے۔ رابطے کے
 ذریعہ بھیجے گئے پیغامات، کالز اور اسڻیڻس اپڈیڻس آپ کے فون پر ظاہر نہیں ہوں گے

 اور آپ کو ڈیلیور نہیں کیے جائیں گے۔ براه کرم نوٹ کریں کہ کسی رابطہ کو بالک
 کرنے سے وه آپ کے رابطوں کی فہرست سے نہیں ہڻے گا، اور نہ ہی آپ کو رابطے

 کے فون پر موجود فہرست سے ہڻا دیا جائے گا۔ کسی رابطے کو حذف کرنے کے لیے،
آپ کو اپنے فون کی ایڈریس بک سے رابطہ حذف کرنا ہوگا۔

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے



 ےک تظافح نئال نآ ےس ںوچب
انرک تاب ںیم ےراب
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 اب، آپ اپنے اکاؤنڻس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ جانتے ہیں اور اپنے آن الئن تجربے
 کو کنڻرول کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ لیکن سوچ رہے ہوں گے کہ اپنے بچوں سے آن

الئن حفاظت کے بارے میں بات کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوگا؟

:یہاں چند تجاویز ہیں جو آپ کو مفید لگ سکتی ہیں

 جلد شروع کریں: ان دنوں، بچے اکثر بچپن سے ہی آالت کا
 سامنا کرتے ہیں - یہاں تک کہ صرف اپنے والدین کا مشاہده

 کرتے ہیں، لہذا آن الئن حفاظت کے بارے میں بات کرنا
 کبھی بھی جلد بازی نہیں ہوتی ہے۔ آن الئن حفاظتی بات
 چیت کو روزمره کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، بالکل
 اسی طرح جیسے کہ 'اجنبی خطرے' یا سڑک پار کرنے

 کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور انہیں جلد شروع کرنا
 چاہیے۔ سوشل میڈیا پر آنے سے پہلے ان سے ڻیکنالوجی

کے بارے میں بات کریں۔

 ان کی ڈیجیڻل دنیا میں شامل رہیں: اپنے بچوں کے ساتھ آن
 الئن وقت گزاریں۔ اگر آپ کے بچے ویڈیو گیمز کھیلنا پسند

 کرتے ہیں تو جب وه ایسا کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ
بیڻھیں۔ اگر آپ کا نوجوان

 پر ہے، تو ان سے دوستی کرنے یا ان سے فالو کرنے کے
 بارے میں بات کریں۔ ان سے اکثر اس بارے میں بات کریں

 کہ وه کس کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور کیا شئیر کر رہے
 ہیں۔ انہیں بتائیں کہ وه آپ کے پاس آسکتے ہیں اگر وه آن

 الئن کوئی ایسی چیز دیکھتے یا تجربہ کرتے ہیں جس سے
 انہیں تکلیف ہوتی ہے۔

Facebook یا Instagram 

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے
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 رازداری اور سیکیورڻی کی سیڻنگز کا استعمال کریں
Facebook، Instagram، WhatsApp

 میں لوگوں کو یہ کنڻرول دینے کے لیے سیڻنگز ہیں کہ وه
 کیا شیئر کرتے ہیں، وه اسے کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں،

 کیا دیکھتے ہیں، اور کون ان سے رابطہ کرسکتا ہے۔ ان
 میں سے بہت سے نابالغوں کے لیے بطور ڈیفالٹ آن ہوتے

 ہیں، لیکن آپ کو رازداری اور سیکیورڻی کی سیڻنگز پر
باقاعدگی سے نظر رکھنی چاہیے۔

 خاندانی اصول متعین کریں: آالت استعمال کرنے، انڻرنیٹ
 اور سوشل میڈیا تک رسائی کے اصولوں پر فیملی کے طور

 پر اتفاق کریں اور ان اصولوں کی خالف ورزی کے نتائج
 کے بارے میں وضاحت کریں ۔ آپ کے بچوں کی عمر کے

 لحاظ سے، آپ کچھ خاص قسم کے مواد جیسے کہ غیر
 متفقہ مباشرت کی تصویر کشی کے زیاده سنگین نتائج

(جیسے قانونی نتائج) کے بارے میں بات کرسکتے ہیں۔

 اہم لمحات کی شناخت کریں اور فائده اڻھائیں: مثال کے
 طور پر، آپ کے بچے کو اپنا پہال موبائل فون ملنا بنیادی

  اصول طے کرنے کا اچھا وقت ہے۔ جب آپ کا بچہ

 لیے کافی بڑا ہو جاتا ہے، تو محفوظ اشتراک کے بارے میں
 بات کرنے کے لحاظ سے یہ وقت اچھا ہے۔ آپ کے بچے کا
 ڈرائیونگ الئسنس حاصل کرنا, ڻیکسٹ میسج اور ڈرائیونگ

 ایک ساتھ نہ کرنے کی اہمیت پر بات کرنے کا ایک اچھا
وقت ہے

اور میسنجر

Facebookاور دیگر سوشل میڈیا میں شامل ہونے کے 

Talking With Kids About Online Safety 

:

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے
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 مثالی زندگی پیش کریں: اگر آپ 'رات 8 بجے کے بعد
 کوئی اسکرین ڻائم نہیں' یا 'بیڈ روم میں کوئی ڈیوائسز نہیں'

 جیسا کوئی اصول سیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بھی اس پر
عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے

 اپنے بچوں سے سیکھیں: ڻیکنالوجی مسلسل ترقی کرتی
 ہے اور نوجوان تیزی سے اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر

 آپ کے بچے کوئی نئی ایپ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں،
 تو ان سے کہیں کہ وه آپ کو دکھائیں کہ یہ کیسے کام کرتی

 ہے۔ یہ آپ کے بچے کے ساتھ رابطہ قائم کرنے، یہ
 دیکھنے کا موقع ہے کہ وه آن الئن کیا کر رہے ہیں اور آن
 الئن حفاظت کے بارے میں بات چیت کریں۔ آپ کو ایپ کی

 رازداری، حفاظت اور سالمتی خصوصیات پر اپنی تحقیق
بھی کرنی چاہیے۔

 اپنے آپ پر بھروسہ کریں: عام طور پر، آپ اپنے بچے کی
 آن الئن سرگرمیوں کے لیے والدین کا وہی انداز اپنا سکتے

 ہیں جیسا کہ آپ ان کی آف الئن سرگرمیوں کے لیے
 استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ

 گفت و شنید سے طئے کرده معاہدے کے تحت بہترین
 ردعمل پیش کرتا ہے، تو ایک معاہده بنائیں جس پر آپ

 دونوں دستخط کر سکیں۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو
صرف بنیادی اصول جاننے کی ضرورت ہو۔

!
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 جعل سازی سائبر حملوں کی سب سے پرانی قسموں میں سے ایک ہے، جہاں کوئی
 شخص ایسا ظاہر کرتا ہے کہ وه آپ کو ذاتی معلومات حوالے کرنے کے لیے بیوقوف

 بنانے کی کوشش میں نہیں ہے۔ جعل ساز جو تکنیکیں استعمال کرتے ہیں وه تیزی سے
 پُرکشش ہوگئی ہیں اور بعض اوقات یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا کوئی پیغام حقیقی

ہے یا نہیں۔

 جعل سازی کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں بشمول متنی پیغامات، ای میلز، سوشل میڈیا
 پروفائلز، پوسڻس اور میسجز، یا جعلی ویب سائڻس۔ عام طور پر، ایک دھوکہ باز ایک

 پیغام بھیجے گا جس میں یہ دعوٰی کیا جائے گا کہ وه ایک معروف کمپنی سے ہے یا آپ
 کو پیسے دینے کی کوشش میں کسی ایسے شخص کا دعوٰی کرے گا جسے آپ جانتے

 ہیں، یا اہم ذاتی معلومات جیسے پاس ورڈ یا مالی تفصیالت بتائے گا۔ ایک بار جب انہیں
یہ معلومات حاصل ہو جائیں گی تو وه اس سے فائده اڻھانے کی کوشش کرے گا۔

 زیاده تر عام جعل سازی اور دھوکہ دہی کے حربے گمراه کرنے کی کوشش میں انسانی
!جذبات کا شکار کرتے ہیں
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جعل ســازی اور دھوکہ دہی ســے دور رہنا

:مثال 1
 مجھے واقعی، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، پلیز!" کوئی شخص جو آپ کا رشتہ دار یا"
 دوست ہونے کا دعوٰی کرتا ہے آپ کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ وه مشکل میں ہیں اور انہیں
 فنڈز کی ضرورت ہے۔ آپ کے جواب دینے کے بعد، دھوکہ دہی کرنے واال پھر آپ کی
 اچھی فطرت کا فائده اڻھانے کے لیے کام کرتا ہے اور آپ کو پیسے کی منتقلی یا ہماری

 ذاتی تفصیالت فراہم کرنے پر آماده کرتا ہے جس کا وه استعمال کرتا ہے۔ عام
 مبارکبادیاں اور مشکوک طور پر لمبی یا پیچیده ویب سائڻس یا ای میل پتوں پر نظر

 رکھیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، تو اپنے دوست کو فون کرتے ہوئے چیک کریں کہ آیا
اس نے پیغام بھیجا ہے۔

:مثال 2
    مبارک ہو، آپ جیت گئے ہیں!" ان پیغامات میں دعوی کیا جائے گا کہ آپ                 
 نے الڻری جیت لی ہے اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ہمیشہ ایک نقص ہوتا ہے۔
 آپ کے 'انعام' کا دعوی کرنے کے لیے آپ کو رکنیت یا شمولیت کی فیس ادا کرنی ہوگی
 یا اپنی ذاتی تفصیالت کا اشتراک کرنا ہوگا۔ بہت سے جعل سازی پیغامات کی طرح، اس
 میں اکثر ہجے اورقواعد کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان میں اکثر
 جعلی لنکس ہوتے ہیں - یعنی ویب لنکس جن میں کسی آفیشل کمپنی کا نام یا برانڈ ہوتا

ہے، لیکن غلط ہجے کے ساتھ  (مثال کے طور پر
  

:مثال 3
 آپ کو ہیک کر لیا گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں!" یہ"

 جھوڻا دعوٰی کرتے ہوئے کام کرتا ہے کہ آپ کے آن الئن اکاؤنڻس میں سے ایک سے
 چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے یا اسے حذف کر دیا گیا ہے، اور وه آپ کو صورتحال کو بحال

 کرنے میں مدد کرسکتے ہیں - اس لیے وه چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی معلومات فراہم
کریں۔

 کی بجائے www.1ottery.com)۔

"

www.lottery.com
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اب، یہ ہے ایک جعل سازی اور دھوکہ دہی سے بچ رہنے کے لیے آسان گائیڈ۔

آپ کو بھیجے گئے پیغامات میں موجود لنکس پر کلک نہ کریں۔
 اگر کوئی آپ کو ایک لنک بھیجتا ہے، تو اس پر کلک کرنے سے پہلے، یہ چیک کرنے کے لیے

 فوری گوگل سرچ کریں کہ آیا معلومات درست ہے - یا اپنے دوست کو کال کریں اور چیک کریں کہ

اس نے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔

اسے اپنے تک محدود رکھیں۔

 کو اڻیچمنٹ کے طور پر پاس ورڈ نہیں بھیجیں گے۔ اپنی الگ ان معلومات کو کبھی بھی کسی پر،

یہاں تک کہ دوستوں یا خاندان والوں پر بھی ظاہر نہ کریں۔

حقیقی زندگی کی طرح، اجنبیوں کی دوستی کی درخواستیں خود بخود قبول نہ کریں۔
 دھوکہ باز آپ کا دوست بننے کی کوشش کرنے کے لیے جعلی اکاؤنڻس بنا سکتے ہیں۔ یہ انہیں آپ

کی فیڈ یا ان باکس کو سپیم کرنے کی اجازت دے گا۔

 اپنے اکاؤنٹ کو اسی طرح محفوظ بنائیں جیسے آپ کوئی دیگر قیمتی سامان رکھتے
ہیں۔

 اپنے پاس ورڈ باقاعدگی سے تبدیل کریں اور پیچیده، اندازه لگانے میں مشکل پاس ورڈ استعمال کریں۔

 یہ آپ کے اکاؤنٹ کو جعل سازوں کے ذریعہ چھیڑ چھاڑ کیے جانے سے روک سکتا ہے جو آپ

کے دوستوں اور خاندان سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کا اکاؤنٹ استعمال کریں گے۔

اپنے اکاؤنٹ کی سرگرمی کا جائزه لیں اور اسپیم کو ہڻا دیں۔
 آپ مشکوک الگ ان کے لیے اپنی الگ ان ہسڻری چیک کر سکتے ہیں، اور اپنی انسڻال کرده ایپس

 اور گیمز کو بھی چیک کر سکتے ہیں جن کو آپ کے ڈیڻا تک رسائی حاصل ہے۔ ان چیزوں کو ہڻا

دیں جسے آپ استعمال نہیں کرتے ہیں۔

: Facebook، Instagram اپنی الگ ان کی تفصیالت کبھی ظاہر نہ کریں
Whatsapp

اور
آپ سے کبھی بھی ای میل میں آپ کا پاس ورڈ نہیں پوچھیں گے یا آپ
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خصوصیات دیکھیں۔ 
ہمیشہ تازه ترین حفاظتی ڻولز اور خصوصیات سے فائده اڻھانا معاون ثابت ہوتا ہے۔

کارروائی کریں اور اس کی اطالع دیں
اگر کوئی ای میل یا

اور کسی لنک پر کلک نہ کریں۔ اس کے بجائے، اس کی اطالع

 آپ بات چیت کی اطالع دینا چاہتے ہیں تو اسے حذف کرنے سے پہلے اسکرین شاٹ لینا یاد رکھیں۔

  ذہن میں رکھیں کہ یہ دوسرے فریق کے ان باکس سے پیغام کو حذف نہیں کرے گا۔

 ہیں۔ مزید اختیارات > مزید > رپورٹ پر ڻیپ کریں۔ پھر باکس کو چیک کریں اگر آپ صارف کو بھی

بالک کرنا چاہتے ہیں اور چیٹ میں پیغامات کو حذف کرنا چاہتے ہیں۔ اور رپورٹ پر ڻیپ کریں۔

اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دوست ہیکنگ کا شکار ہوگیا ہے، تو اسے بتائیں۔

 اپنے اکاؤنڻس کا کنڻرول واپس لینے کے لیے

سینڻر پر جائیں۔

پولیس اور اپنے بینک کو کال کریں۔
 اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی جرم کا شکار ہوئے ہیں، تو براه کرم اپنے مقامی پولیس ڈیپارڻمنٹ

 سے رابطہ کریں۔ اور اگر آپ نے غلطی سے اپنے کریڈٹ کارڈ کی تفصیالت دے دی ہیں، تو فوری

 طور پر اپنے بینک یا کریڈٹ کارڈ کمپنی کو مطلع کریں، اور یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ اس شخص یا

 Facebook، Instagram

Facebook، InstagramWhatsappاور کی اضافی سیکیورڻی ڻولز کی

جعل ســازی اور دھوکہ دہی ســے دور رہنا

!
Facebook

phish@fb.com

Facebook، 

اکاؤنٹ کی اطالع دیں۔Whatsappاور

Whatsapp  کے ہیلپ انسڻا گرام اور

Whatsappپر، آپ اس صارف کے ساتھ چیٹ کھول سکتے ہیں جس کی آپ اطالع دینا چاہتے 

 پر دیں۔ اگر
 میسج عجیب لگتا ہے تو اسے نہ کھولیں، کوئی اڻیچمنٹ نہ کھولیں
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ارے نہیں، میرا اکاؤنٹ 24 گھنڻوں میں معطل کر دیا جائے گا
 ڻھیک ہے، یہ ایک اور عام حربہ ہے جو آن الئن مجرموں کے ذریعہ استعمال کیا جاتا

ہے، جو اکثر آن الئن پلیٹ فارم سے ہونے کا بہانہ کرتے ہیں۔
 اگر آپ کو اس طرح کی اطالعات ملتی ہیں، تو لنک پر کلک نہ کریں۔ اس کے

 کی ای میلز اورFacebook بجائے، چیک کریں کہ آیا یہ آپ کی ایپ پر
Instagramکی ای میلز درست ہے۔
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اسے کیسے کریں

    
 دائیں کونے پر  کلک کرتے 

 ہوئے سیڻنگز میں جائیں۔

 ترتیبات اور رازداری پر کلک
 کریں، پھر سیکیورڻی اور الگ

ان پر کلک کریں۔

 نیچے سکرول کریں اور

 ای میلز دیکھیں پر ڻیپ 
کریں۔

  Facebook  آپ 
 کے ذریعہ ارسال کیے گئے
 ای میلز دیکھیں گے۔ اگر آپ

کو جو ای میل مال ہے وه
 اس فہرست میں شامل نہیں

ہے، تو اسے نظر انداز کریں۔

!

:
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سے حالیہ  Facebook



 ٹنؤاکا اریم ےن یسک ،ددم
!ےہ ایل ےل ںیم ہضبق
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 اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی نے قبضہ میں لے لیا ہے، تو اس کا مطلب
ہے کہ آپ کو ہیک کیا جا رہا ہے۔

 ہیکرز ہمیشہ سے موجود آن الئن خطره ہیں۔ وه شاید پاس ورڈ کا اندازه لگا کر، یا آپ کی
 ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی ایپ، ویب سائٹ یا پروگرام میں

 موجود کمزوری کا فائده اڻھاتے ہوئے حفاظتی خال کا فائده اڻھا سکتے ہیں۔ بعض اوقات،
 ہیکرز پاس ورڈ اور رابطے کی معلومات تبدیل کرتے ہوئے، یا 22212 ترتیب دے کر

صارفین کو اپنے اکاؤنٹ سے الک کرنے کی کوشش کرسکتے ہیں۔

 اگر آپ کو ہیک کر لیا گیا ہے، تو آپ اپنا اکاؤنٹ بحال کرنے اور دوباره منسلک ہونے
 کے لیے بہت سے اقدامات کرسکتے ہیں۔ اور ایک بار جب آپ واپس آجائیں، تو یہ

 ضروری ہے کہ آپ اپنی سیکیورڻی کی ترتیبات کا جائزه لیں اور ہیکر کے لیے اگلی بار
اپنے دفاع کو حاصل کرنا مشکل بنائیں۔

FAC
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رپورٹ کریں
http://www.facebook.com/hacked

 اپنا ای میل اور وه موبائل نمبر شامل کریں جسے آپ
اکاؤنٹ رجسڻر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

 کیا آپ اکاؤنٹ تک رسائی
حاصل نہیں کر سکتے؟

 فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ بس درخواست
 کرده ڈیڻا کو پُر کریں، جیسے آپ کا ای میل

اور نیا موبائل نمبر۔

آگے کیا ہوگا؟
 کرے گا۔ وه عام طور پر آپ کے شناختی کارڈ 

 یا ڈرائیونگ الئسنس جیسی تصویری شناخت
طلب کرے گا۔

 اتنا کافی ہے۔ آپ کو اپنا
 اکاؤنٹ جلد ہی واپس مل

جائے گا۔

آپ کا Facebook اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے؟   

!مــدد کریــں، کســی نــے میرا اکاؤنــٹ اپنے قبضہ میــں لے لیا ہے

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے

تصدیق کے لیے ہم سے رابطہ  Facebook



رپورٹ کریں
http://www.facebook.com/hacked

ہیلپ سنڻر میں، پالیسیوں اور رپورڻنگ پر جائیں – کچھ
رپورٹ کریں – میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے۔ 

 ارے نہیں۔ میرا اکاؤنٹ غائب ہو
گیا ہے۔

 آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے کی رپورٹ جمع
 کروانے کے بعد؟ پریشان نہ ہوں! اس طرح

واقعی آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے۔ 

وقتا فوقتا اپنی ای میل چیک کریں
       

 ذریعہ آپ کے اکاؤنٹ کی معلومات بھیجتا ہے۔ کبھی 

 اپنا ڈیڻا بھیجنے کے لیے کہے گا، جیسے آپ کی 
تصویر اور شناختی کارڈ۔

بس انتظار کریں
اس عمل میں عام طور پر 7-4 دن لگتے ہیں۔

بس صبر کریں اور
انتظار کریں۔ 

7
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 آپ کا Instagram اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے؟  

! 

!

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے

اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ  Instagram

صرف آپ کے رجسڻرڈ ای میل کے  Instagram

آپ سے ایک فارم پُر کرنے اور   ، Instagramکبھی

Instagram سے ای میل کا 
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 متنی پیغام کے ذریعہ بھیجا گیا 6
ہندسوں واال کوڈ درج کریں۔

 اپنے نمبر کی تصدیق کرنے کے بعد، آپ کے فون
 پر 6 ہندسوں کا کوڈ بھیجا جائے گا۔ جعل ساز کو

       باہر نکال پھینکنے کے لیے بس وه کوڈ اپنے
  Whatsapp میں درج کریں۔

دو-مرحلہ جاتی توثیق
 انتظار کریں، ابھی مزید باقی ہے۔ کوڈ درج کرنے
 کے بعد، بعض اوقات وه آپ سے دو مرحلہ جاتی
 توثیقی کوڈ درج کرنے کو کہیں گے۔ اگر آپ کے
 پاس کوڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے

سکیمر یا جعل ساز نے فعال کر دیا ہے۔

کیا ہوگا اگر آپ کا  Whatsapp اکاؤنٹ قبضہ میں لے لیا گیا؟   

"تو اب کیا ہوگا؟"
 فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو دو مرحلہ

جاتی توثیقی کوڈ کے بغیر اپنے
 اکاؤنٹ تک رسائی کے لیے صرف 7 دن

   انتظار کرنا ہوگا۔

Whatsapp

ڻھیک ہے، یہ 7 واں دن ہے۔
 چونکہ آپ نے تصدیقی کوڈ درج کیا ہے، آپ 7

ویں دن دوباره اپنے
 اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش

 کرسکتے ہیں۔ آپ کے تصدیقی کوڈ درج کرنے
   کے بعد سکیمر کو باہر نکال دینا چاہیے۔

Whatsapp

Whatsapp
اپنے نمبر کی فوراً تصدیق کریں

 گھبرائیں نہیں! اپنا نمبر استعمال کرکے اپنے
 تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور فوراً

:تصدیق کریں۔ آپ ایسا کیسے کرتے ہیں؟ یہاں دیکھیں
http://faq.whatsapp.com/android/verificat

ion/verifiying-your-number

:

! 
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ہیکرز کے لیے آپ کے اکاؤنٹ پر دوباره قبضہ کرنا مشکل بنا دے گا

اپنے دوستوں کو مطلع کریں
 آپ کو اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کا اکاؤنٹ کب ہیک ہو گیا ہے۔ ان سے کہیں
 کہ ہیک شده اکاؤنٹ سے کسی بھی مشکوک لنک یا پوسٹ تک رسائی حاصل نہ کریں

اور نہ ہی اس پر کلک کریں۔

اپنی رسائی سیکیورڻی تبدیل کریں
 ایک بار جب آپ اپنا اکاؤنٹ واپس حاصل کر لیں۔ وقتاً فوقتاً اپنا پاس ورڈ تبدیل کرتے

 ہوئے، ایسا پاس ورڈ استعمال کریں جس کا اندازه لگانا مشکل ہو، اور دو عنصری توثیق
آن کر کے اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ کرنا نہ بھولیں۔

اپنے ڈیڻا تک رسائی والی ایپس کا جائزه لیں

 
 کو ہڻا دیں جنہیں آپ مزید استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ترتیبات > ایپس 

اور ویب سائڻس پر جائیں۔

الگ ان الرڻس کو آن کریں
آپ ان سے انجانے الگ ان کے بارے میں الرڻس حاصل کر سکتے ہیں

ترتیبات > سیکیورڻی اور اپنے
کو آن کرتے ہیں تو

دوسرے ڈیوائس سے الگ ان ہوتا ہے
اپنے اکاؤنٹ کو کیسے محفوظ کریں۔

 اور کبھی بھی دوسروں کے ساتھ ایس ایم ایس کے ذریعہ موصول ہونے والے 6 ہندسوں
 کے رجسڻریشن کوڈ یا تصدیقی کوڈ کا اشتراک نہ کریں۔

آن الئــن کیســے محفــوظ رہیــں: ہــر چیــز جس کے بارے میں آپ کــو جاننے کی ضرورت ہے

ان ایپس کا باقاعدگی سے جائزه لینے کی صالح دیتا ہے جو آپ کے Facebook 
اکاؤنٹ کے ڈیڻا تک رسائی حاصل کرسکتی ہیں اور ان ایپس تک رسائی Facebook 

اکاؤنٹ پر الگ ان کریں۔ جب آپ اس فیچر   Facebook
 Facebook

 Facebookآپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ 
 آپ کو بتائے گا کہ آیا کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں کسی



ایگوہ ماک اک پآ روا
 ظوفحم نئال نآ وک دوخ فرص ہن پآ با

 ہکلب ،ںیہ رایت ےیل ےک ےنھکر
 ہی وک نادناخ روا ںوتسود ےنپا

 ہو ہک ںیہ رایت ےیل ےک ےناھکد
۔ںیہ ےتکس ہر ظوفحم ےسیک یھب

!
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 ہم امید کرتے ہیں کہ یہ رہنما کتابچہ ہم سب کو آن الئن محفوظ رکھنے کے
لیے مفید نکات متعین کرتا ہے۔

 یاد رکھیں، اگر کوئی چیز اتنی اچھی ہو کہ سچ نہ لگتی ہو، تو یہ عام طور
سچ نہیں ہوتی ہے۔

اور اگر کوئی شک ہو تو رپورٹ کریں۔

 آن الئن محفوظ رہنے کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے،
درج ذیل کو چیک کریں

Facebook: facebook.com/help
Instagram: help.instagram.com
WhatsApp : faq.whatsapp.com

https://about.instagram.com/community/parents

 !الوداع

:

Instagramوالدین کی رہنمائی :
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