
رازداری اور سلامتی 
فیس بک پر

غلط استعمال کے متاثرین  کے لئے ایک گائیڈ



فہرست

1 تعارف

3 کنٹرول واپس لیں: اپنی رازداری کی ترتیبات کا جائزہ کریں

5-6 دفاع کی تیسری سطر: محفوظ رہیں

2 دفاع کی پہلی سطر: منظم کریں کہ آپ کے مواد کو کون دیکھتا ہے

4 دفاع کی دوسری سطر: سیکورٹی کی ترتیبات اور اطلاعات

ت ا و م ش لم



غلط استعمال کے متاثرین کے لئے تجاویز پیش کرنے کی خاطر 

گھریلو تشدد کے خاتمے کے لئے قومی نیٹ ورک )NNEDV( اور 

 Facebook نے ایک ٹیم بنائی ہے تاکہ آپ اب بھی Facebook

استعمال کر سکیں لیکن آپ کی معلومات پر زیادہ حفاظت 

اور کنٹرول برقرار رکھ سکیں۔ اس گائیڈ کا مقصد گھریلو تشدد، 

جنسی تشدد، اور تعاقب کے متاثرین افراد کی مدد کرنا ہے 

جس میں یہ شامل ہے کہ Facebook کو اس طریقے سے کیسے 

استعمال کیا جائے کہ وہ دوستوں اور خاندان سے مربوط رہیں، 

لیکن اپنی سلامتی اور رازداری کو کنٹرول کریں تاکہ تعاقب اور 

ہراساں کرنے سے غلط کاروں، تعاقب کرنے والوں اور مرتکبوں کو باز 

رکھنے میں مدد کر سکیں۔

NNEDV گھریلو تشدد کے شکار افراد اور ان کے وکلاء کی 
معروف آواز ہے جو پروگرامز اور اقدام کے ذریعے پیچیدہ اسباب 

کو خطاب کرتی ہے گھریلو تشدد کے دور گامی نتائج فراہم 
کرتی ہے۔  مزید معلومات کے لئے براہ کرم ملاحظہ کریں 

.nnedv.org
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سوشل میڈیا ایک ایسی دنیا تخلیق کر رہا 
ہے جو کہ خاندانوں، دوستوں اور کمیونٹیز 

کے ساتھ ان کی زندگی کے سب سے اہم 
حصوں کا اشتراک کرنے کے لئے لوگوں کو 
اہل بنا کر، زیادہ کھلی اور منسلک ہے۔

یاد رکھیں: 
اگر آپ تشدد کا شکار ہیں 
اور مدد کی ضرورت ہے تو 
عورتوں کی حفاظت اور/یا 
انسانی حقوق سے منسوب 

تنظیم سے رابطہ کریں۔ 



عام طور پر، آپ کے شامل کردہ ہر دوست کو آپ کا شائع کردہ مواد نظر آ سکتا ہے، اور آپ کی رازداری 

کی ترتیبات کی بنیاد پر، آپ کے دوستوں کے دوست بھی آپ کا شائع کردہ مواد دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ 

متاثرین کے لئے، غلط کار سے دوستی سے انکار کرنا یا یہاں تک کہ انہیں مسدود کرنا غیر ممکن ہو سکتا 

ہے اور اس کے نتیجے میں غلط کار کی طرف سے خطرناک اور حاوی رویے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ 

کیا اور کس کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں کو منظم کرنے کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں۔ 

آپ کے ناظرین منتخب کریں
جب آپ Facebook پر معلومات کا اشتراک کرتے ہیں، آپ ناظرین 

کو منتخب کر سکتے ہیں جو اس مواد کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو عوام، 
دوستوں، صرف میں، یا حسب ضرورت ناظرین کے ساتھ اس کا 

اشتراک کرنے کا اختیار ہے—اس سے آپ کے اپنے مراسلے کو اشتراک 
کرنے کے طریقے پر سب سے زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ کچھ 

دوستوں کی فہرست تشکیل دے کر آپ تیزی کسی بھی پوسٹ 
یا تصویر کے ناظرین محدود کر سکتے ہیں۔ ناظرین انتخاب کنندہ کے 
یہ اختیارات، انفرادی مراسلات، تصویری البمز کےحصے کے بطور مل 

سکتے ہیں، اور آپ کی بنیادی معلومات کے بمتعلق سیکشن پر بھی 
مل سکتے ہیں، تاہم یاد رکھیں چند چیزیں ہمیشہ عوامی رہتی ہیں 

)کون سا مواد ہمیشہ عوامی ہوگا اس کے بارے میں اگلے صفحہ 
پر  مزید جانیں(۔ آپ اپنی Facebook پروفائل کے دائیں جانب پر 

رازداری شارٹ کٹس آئکن پر کلک کر کے "کے بطور دیکھیں" فیچر کا 
استعمال کرکے دیکھ سکتے ہیں کہ عوام اور دوستوں کے لئے کون سا 

مواد مرئی ہے۔

نئے دوستوں کو قبول کرتے وقت احتیاط کریں
Facebook اصلی نام اور حقیقی شناخت پر مبنی ہے، جہاں لوگ 

نمائندگی کرتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں وہ کون ہیں۔ بدقسمتی 
سے، کچھ غلط کار افراد کسی متاثرہ کی معلومات تک رسائی 

حاصل کرنے کے لئے ہوشیار تدابیر کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو 
کسی ایسے فرد کی دوستی کی درخواست موصول ہوتی ہے جو 

آپ کے خیال میں پہلے سے آپ کے دوست ہیں تو  ان سے پوچھیں کہ 
کیا انہوں نے نئی پروفائل بنائی ہے۔ کچھ صورتوں میں، غلط کار 

افراد اس شخص کے دوست کے نام سے ایک نقلی اکاؤنٹ بناتے ہیں 
جن سے وہ جڑنا چاہتے ہیں۔

اپنے بچوں کو سکھائیں
کچھ نوجوانوں کا یقین ہے کہ زیادہ "دوست" ہونا حیثیت اور 
مقبولیت کی علامت ہے۔ اپنے بچوں سے رازداری اور سلامتی 

کے بارے میں بات کریں اور انہیں انجان لوگوں کی دوستی کی 
درخواست کو قبول کرنے میں احتیاط کیوں برتنا چاہئے۔ 

رازداری پر بحث کریں
آپ کی رازداری کو برقرار رکھنا صرف ہمیشہ صرف آپ تک محدود 

نہیں ہے کیوںکہ دوست بھی آپ کے بارے میں مواد شائع کر 
سکتے ہیں یا آپ کو منسلک کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ منظم کر 

سکتے ہیں کہ آیا ان چیزوں کو آپ کی ٹائم لائن پر ظاہر  ہونا چاہئے یا 
نہیں )جیسے اگلے صفحے پر دیکھا گیا ہے(، دوستوں کے مراسلات یا 

تصاویر آپ کی ترتیبات سے قطع نظر ان کی ٹائم لائن پر ظاہر ہوں 
گی۔ چونکہ تشدد کے متاثرین کی دوستی غلط کار کے دوستوں سے 

ہو سکتی ہے، اس لئے یہ فکر کی بات ہو سکتی ہے۔ 
•  ان چیک کریں جو مواد دیکھنے کے لئے ٹیگ کئے جانے   

والوں کے دوستوں کو اجازت دیتا ہے۔ آپ ناظرین انتخاب 
کنندہ کے نیچے حسب ضرورت رازداری کا یہ اختیار 

تلاش کر سکتے ہیں۔ 

•  آپ کو کب ٹیگ کیا جا رہا ہے یا کون کر رہا ہے کے بارے   
 pg( میں جاننے کے لئے جائزہ ٹیگ استعمال کریں کریں
پر اس اس خصوصیت کے بارے میں مزید جانیے۔ 4(. 

•  دوستوں اور خاندان کے ساتھ آپ کی پرائیویسی کی   
ترجیحات پر بحث کریں۔ 

•  تلاش کریںآپ کی جائے کار، آپ کے رضاکارانہ کام کے   
مقامات یا کمیونٹی کے اندر ایجسییاں جن میں آپ 

شرکت کرتے ہیں وہ اسٹاف، رضاکارانہ افراد، یا تقریبات 
کے بارے میں معلومات شائع کرتے ہیں تو ان سے اپنی 

معلومات کو رازدارانہ رکھنے کی درخواست کریں۔ 
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فیس بک پر دوست کی فہرست کو کس طرح تشکیل کریں کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، یہاں کلک کریں:
https://www.facebook.com/help/listsbasics

کیا آپ کو 
پتا تھا؟

آیا دیفالٹ ترتیب 

منتخب کرکے یا 

انفرادی مراسلات پر 

اپنے ناظرین منتخب 

کرکے آپ انتخاب کر 

سکتے ہیں کہ آپ کی 

سرگرمی کون دیکھتا 

ہے۔

دفاع کی پہلی سطر:  
منظم کریں کہ آپ کے مواد کو 

کون دیکھتا ہے



جو آپ اشترا ک کرتے ہیں وہ کون دیکھ سکتا ہے؟ 
آیا "رازداری کی ترتیبات" / "میرا مواد کون دیکھ سکتا ہے" کے نیچے، یا انفرادی 

مراسلہ شائع کرنے کے دوران ناظرین منتخب کرکے آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ 
کی Facebook سرگرمی کون دیکھ سکتا ہے۔ کسی بھی وقت آپ کسی بھی جگہ 

میں ناظرین منتخب کریں، اسے یاد رکھا گیا ہے اور آپ کی اگلی پوسٹ کے لئے 
اسے ڈفالٹ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ کسی چیز کو 
"عوامی" یا "دوست،" سیٹ اپ کردیں تو وہ آپ کی اگلی پوسٹ کے لئے ناظرین 

ہونگے جب تک آپ اسے تبدیل نہ کریں۔ ایک خاص پوسٹ کو دیکھنے سے ایک 
انفرادی دوست کو بلاک کر سکتے ہیں یا فہرستوں کے استعمال کے ذریعے منتخب 

کردہ دوستوں کے دیکھنے کے لئے پوسٹ کو محدود کر سکتے ہیں، جیسہ پچہلے 
صفحے پر وضاحت کیا گیا ہے۔ اگر آپ پہلے سے رازداری کی ترتیبات استعمال نہیں 

کر رہے تھے تو آپ ماضی کی پوسٹس کے لئے ناظرین کو محدود کر سکتے ہیں۔ براہ 
کرم نوٹ کریں کہ آپ کو اپنے بارے میں معلومات کی رازداری پر کنٹرول ہے، لیکن 

آپ کسی اور کی ٹائم لائن پر کچھ پوسٹ کرتے ہیں تو، جو آپ نے پوسٹ کیا وہ کون 
دیکھ سکتا ہے کا ان کی رازداری کی ترتیبات کی طرف سے مسلط کیا جائے گا۔ 

کون آپ کو تلاش کر سکتا ہے؟ 
اگر آپ Facebook کی خدمت کی شرائط پر عمل پیرا ہیں اور اپنی پروفائل پر اپنا 

اصل نام استعمال کر رہے ہیں، تو کوئی بھی آپ کو تلاش کر سکتا ہے اور نام 
سے آپ کی پروفائل تلاش کر سکتا ہے۔ وہ آپ کی معلومات میں سے کتنا دیکھ 

سکتے ہیں وہ آپ کی استعمال کی جانے والی رازداری کی ترتیبات پر انحصار کرے 
گا۔ اگر کوئی،آپ کی ای میل یا فون نمبر کے ذریعے آپ کی پروفائل کے لئے تلاش 

کرتا ہے، تو آپ یہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کون۔ آپ اپنے رازداری کی ترتیبات 
کے صفحے یا کے بارے میں صفحہ کے 

تحت ان اختیارات کا انتظام کر سکتے 
ہیں )ترتیبات دیکھنے اور ترمیم کرنے کے لئے 
مواد پر گھومیں(۔ کے بارے میں سیکشن 
آپ کو محدود کرنے کی اجازت بھی دیتا 

ہے کہ آپ کی دیگر نجی معلومات 
کون دیکھ سکتا ہے۔ آپ تلاش کے انجن 

کو براہ راست آپ کی ٹائم لائن سے 
منسلک کرنے کے کی اجازت دینا یا نہ 
دینا بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ جب 

کوئی ایک تلاش کے انجن جیسے کہ Google یا Bing، یا پیپل فائنڈر سائیٹس میں 
آپ کا نام تلاش کرتا ہے اس دوران اگر یہ سیکشن “بند” ہے، آپ کا فیس بک 

پروفائل نہیں آئے گا۔ یہ اختیار ان متاثرین کے لئے اہم ہے جو اس معلومات کی مقدار 
کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں جب کوئی ان کو آن لائن تلاش کرتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا 
اہم ہے، تاہم، اگر آپ "عوامی" کے طور پر مواد پوسٹ کرتے ہیں، مواد اب بھی ایک 
تلاش کے انجن میں ظاہر ہوگا۔ ترتیب کو "بند" کرنے کے علاوہ، آپ سامعین سلیکٹر 

کے ذریعے محدود کر سکتے ہی کہ ماضی اور مستقبل کی پوسٹس کون دیکھ 
سکتا ہے۔ آپ کے اشتراک کردہ مواد اور آپ کی رازداری کی ترتیبات پر منحصر ہے، 
آپ کو حقیقی زندگی میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ متاثرین کے لئے، محل وقوع کی 

رازداری کی حفاظت کو برقرار رکھنا اہم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے موبائل فون کے 
ذریعےFacebook پیغامات بھیجتے ہیں تو محل وقوع کا اشتراک خصوصیت کو بند 

کرنا یقینی بنائیں، ورنہ پیغام موصول کرنے والے شخص کو نقشہ کے ساتھ مکمل 
آپ کا اصل، طبعی محل وقوع نظر آ سکتا ہے۔

منسلک ہونے کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ 
منسلک کرنا Facebook میں ایک اور خصوصیت ہے جو دوسروں کو آپ کی ٹائم 
لائن تلاش کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اپنی رازداری کی ترتیبات کا استعمال 

کرتے ہوئے، وہ آپ کی ٹائم لائن پر دکھائے جانے سے پہلے آپ وہ تمام ٹیگ منظور 
کرنا منتخب کر سکتے ہیں، پوسٹس جن میں آپ کو ْٹیگ کیا گیا ہے ان پر ناظریں 

کو محدود کر سکتے ہیں، اور "ٹیگ تجاویز" خصوصیت کو بند کر سکتے ہیں۔ آپ 
اپنے خود کے ٹیگ ختم بھی کر سکتے ہیں، تاہم ایک ٹیگ ہٹانا یا ایک ٹیگ منظوری 

نہ دینا فیس بک سے پوسٹ یا تصویر کو ختم نہیں کرتا۔ وہ اختیارات آپ کو 
صرف آپ کی اپنی ٹائم لائن پرکیا ظاہر ہوتا ہے کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتے 
ہیں۔ اگر آپ اپنی رازداری کے بارے میں فکر مند ہیں تو، آپ تصاویر یا مراسلات 

ہٹانے کی خاطر افراد سے درخواست کرنے کے لئے Facebook کے سماجی رپورٹنگ 
کا آلہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر شائع کردہ مواد آپ کے لئے نقصان دہ ہے اور 

Facebook کی کمیونٹی کے معیار کے بر خلاف ہے تو، آپ Facebook کو اس کی 
شکایت کر سکتے ہیں۔ آپ قانون نافذ کرنے والوں سے نقصان دہ اور پریشان کر مواد 

پر گفتگو بھی کرسکتے ہیں۔

آپ کے بارے میں دوسرے کیا کہہ رہے ہیں؟ 
اگرچہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں ان کی ٹائم 
لائن اور Facebook پر کہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی ٹائم لائن پر آپ 
کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹائم لائن اور منسلکات کے 
تحت، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کی ٹائم لائن پر کون شائع کر سکتا ہے اور 

آپ کی ٹائم لائن کون دیکھ سکتا ہے۔

ڈیفالٹ طور پر: کیا ہمیشہ عوامی ہوگا 
اگرچہ Facebook آپ کی رازداری کو بڑھانے کے لئے بہت سے اختیارات فراہم کرتا 

ہے، جب کوئی آپ کے ٹائم لائن میں آتا ہے تو کچھ معلومات ہمیشہ دستیاب ہو 
گی۔ اس معلومات میں آپ کا نام، موجودہ پروفائل تصویر، موجودہ سرِورق کی 
تصویر، آپ کے نیٹ ورکس، جنس، صارف نام اور صارف ID شامل ہیں۔ متاثرین 

اپنی رازداری برقرار رکھنے کے لئے اشتراک کرنے کی معلومات، پروفائل یا سرِورق کی 
جنرک تصویر کے بارے میں حکمت عملی کر سکتے ہیں یا وضاحت کر سکتے ہیں 

کہ آیا وہ کسی نیٹ ورک کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ 

عوامی مراسلات پسند کرنا یا تبصرہ کرنا: یاد رکھیں کہ مراسلات یا تصاویر جو 
دوسرے لوگوں کی پروفائلز یا تنظیم کے صفحات پر ہیں وہ اس شے کے لئے ان کی 

مقرر رازداری کی ترتیبات کے مطابق ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، اگر کسی اور کی 
تصویر عوامی کے طور پر سیٹ ہے )کوئی بھی اسے دیکھ سکتا ہے( اور اگر آپ 

اسے پسند یا ایک تبصرہ کرتے ہیں، آپ کا تبصرہ اور حقیقت کہ آپ نے اسے پسند کیا 
بھی عوامی ہونگے۔
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کنٹرول واپس لیں:
اپنی رازداری کی ترتیبات کا جائزہ کریں

رازداری کے مبادیات آلہ
رازداری کے مبادیات آلہ لوگوں کو Facebook کے اندر ان کی معلومات اور تجربے 
پر مکمل کنٹرول دینے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آسانی سے آپ کی رازداری کنٹرول 

کرنے کے لئے اس کا استعمال کریں۔



سیکورٹی کی ترتیبات اس بات کو کنٹرول کرتی ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ تک کون رسائی حاصل کر سکتا 

ہے۔ یہ متاثرین کے لئے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ کچھ غلط کار افراد پاس ورڈ کا اندازہ لگا کر متاثرین کے 

اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیکورٹی کی ترتیبات کا استعمال کرتے ہوئے، آپ 

اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی اور آپ کے اکاؤنٹ میں لاگ ان نہیں کر سکتا۔ متاثرین کے لئے 

ضروری کچھ ترتیبات مندرجہ ذیل ہیں:

سیکورٹی کے سوالات 
سیکورٹی کے سوالات ميں سے زیادہ تر معیاری ذاتی نوعیت کے 
سوالات ہیں جن کےجواب ممکناً غلط کار شخص کو معلوم ہو 

سکتے ہیں یا وہ اندازہ لگا سکتا ہے۔ ان سوالات کا جواب ایمانداری 
سے دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے جوابات میں حکمت عملی سے 

کام لیں، کسی لفظ یا فقرے کا استعمال کریں جو صرف آپ کو یاد 
ہوگا، لہذا غلط کار آپ کے پاس ورڈ کا اندازہ لگاکر اسے ری سیٹ 

نہیں کر سکتا ہے۔ 

لاگ ان اطلاعات
اگر کوئی کسی ایسے کمپیوٹر یا آلہ سے آپ کے اکاؤنٹ میں رسائی 
کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے آپ نے پہلے استعمال نہیں کیا ہے 

تو، آپ کو آیا ای میل یا متنی پیغام سے مطلع کیا جا سکتا ہے۔ 

لاگ ان منظوریاں 
اگر آپ ایک مختلف ویب براؤزر یا آلہ سے آپ کے اکاؤنٹ میں لاگ 

ان کر رہے ہیں تو، آپ اپنے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے 
ایک سیکورٹی کوڈ ہونا ضروری ہے۔ 

تسلیم شدہ آلات 
آپ آلات منظم کر سکتے ہیں جن کو آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی 

حاصل کرنے کی اجازت ہے اور اگر ایک نامعلوم آلہ آپ کے اکاؤنٹ 
تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مطلع ہوں۔ یہ متاثر 
کے لئے خاص طور پر مفید ہے جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھی کے آلہ 
سے اپنے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہوں، لیکن اب اس آلہ 

کو رسائی کی اجازت نہیں دینا چاہتے ہوں۔

فعال سیشنز 
یہ یاد رکھنا اہم ہے کیوںکہ یہ فی الحال فعال یا لاگ ان کردہ 

سیشنز ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی 
ہے یا ایک اپلی کیشن استعمال کر رہے ہیں اور لاگ آف کرنا بھول 
جائیں تو آپ کے پاس فعال سیشنز ہوسکتے ہیں۔ اگر کسی اور نے آپ 
کے اکاؤنٹ میں رسائی کی ہوگی تو یہ اسے بھی ظاہر کرے گا۔ اس 
صورت میں، آپ 'سرگرمی ختم کریں' منتخب کر سکتے ہیں جو آپ 

کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنا جاری رکھنے سے اس کے آلہ کو 
بلاک کرے گا۔ 

اطلاعات 
Facebook آپ کو مختلف سرگرمیوں کے بارے میں مطلع ہونے کی 

اجازت دیتا ہے، بشمول جب کوئی آپ سے دوستی کی درخوست 
کرتا ہے، آپ کو منسلک کرتا ہے یا آپ کے شائع کردہ مواد پر تبصرہ 
کرتا ہے۔ ان سبھی اطلاعات کو دیکھیں اور اس بات کا تعین کریں 
کہ آپ کو کب مطلع کیا جائے۔ آپ بذریعہ ای میل، Facebook پر، 

یا متنی پیغام رسانی کے ذریعے مطلع ہونا منتخب کر سکتے ہیں۔

اپنی معلومات ڈاؤن لوڈ کریں )DYI( آلہ 
یہ آلہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ سے دوسروں کے ساتھ مواد اور پوسٹس 

ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسے کہ پوسٹس اور تصاویر، 
بشمول کچھ سرگرمی جو اگ ان کرنے سے قابل رسائی نہیں ہے، 

جیسہ کہ اشتھارات جن پر آپ نے کلک کیا ہے۔ غلط استعمال، 
ہراساں، اور ناپسندیدہ رابطے کے ثبوت کے تحفظ کے لئے، یہ آلہ ایک 
لواحقین کے لیے سب سے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اس 

آلہ کو استعمال کرکے ان چیزوں کو کیپچر کیا جاتا ہے: جو آپ کی 
ٹائم لائن پر شائع کی گئی ہیں، دوستی کی درخواستیں، آپ کے 

حذف کردہ دوست، تمام ارسال اور موصول کردہ پیغامات )جب 
تک کہ آپ انہیں حذف نہیں کر دیتے(، IP پتوں کی سرگزشت 

جن سے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی گئی ہے اور بہت کچھ۔ 
نوٹ کریں کہ اکاؤنٹ تک رسائی کرنے والے IP پتوں کی مکمل 

سرگزشت دستیاب نہیں ہو سکتی ہے کیوںکہ Facebook مکمل 
سرگزشت برقرار نہیں رکھتا ہے۔ یہ معلومات ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے 
آپ کی عمومی اکاؤنٹ کی ترتیبات پر جائیں اور کلک کریں 'اپنے 

Facebook کی ڈیٹا کی ایک کاپی ڈاؤن لوڈ کریں۔' یہ ڈاؤن لوڈ آپ 
کی بہت سی ذاتی معلومات پر مشتمل ہے، تو اس پر غور کرنا 
ضروری ہے کہ اگر کوئی اور کو بھیجی گئی ای میل تک رسائی 
حاصل کر سکتا ہے اور آپ اسے کہاں محفوظ کرتے ہیں پر احتیاط 

کریں۔ متاثرین کو کمپیوٹر پر تصاویر یا اسکرین شاٹس لے کر ہراساں 
کن یا ناپسندیدہ رابطوں کو کیپچر کرنے کی ترغیب بھی دی جاتی 

ہے۔ کچھ مواد جیسے کہ مراسلے کی پسند کو DYI میں شامل 
نہیں کیا جائے گا اور دیگر مواد ڈاؤن لوڈ مکمل ہونے سے پہلے غلط 

کار کی طرف سے حذف کیا جا سکتا ہے۔ یہ معلومات تصاویر 
سے محفوظ کریں، احتیاط کے طور پر۔ DYI آلہ کے بارے میں مزید 

 معلومات کے لئے دورہ کریں: 
.https://www.facebook.com/help/download
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غلط کار، اسٹاکرز اور مرتکب متاثرین کو ہراساں کرنے کے لئے اس 
طرح کے آن لائن مقامات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ Facebook کے 

غلط استعمال میں شامل ہیں: دھمکی آمیز یا پوسٹس یا ذاتی پیغامات 
کے ذریعے کسی کو ہراساں کرنا؛ نقصان یا تکلیف دینے کے لئے شخص کی 

رضامندی کے بغیر معلومات یا تصاویر شائع کرنا؛ شکار کے پاس ورڈ حاصل 
کرنا اور اجازت کے بغیر اکاؤنٹ تک رسائی کرنا؛ یا شکار کی نقالی کرنا۔

اگرچہ غلط استعمال کے یہ تدابیر قابل قبول نہیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے 
Facebook کی خدمت کی شرائط کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور، انفرادی 

طور پر، ہو سکتا ہے یا غیر قانونی نہ ہوں۔ اس کی وجہ سے، متاثرین کے 
 Facebook لئے جاننا ضروری ہے کہ ان کے اختیارات کیا ہیں اور جب کوئی

کے ذریعے ان کو ہراساں کر رہا ہے تو کون سے وسائل دستیاب ہیں۔

دوستی ختم یا مسدود کرناکسی شخص کو Facebook کے اندر دو اختیارات ہیں جب 
کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ 

 •  
 ان فرینڈ کرنا: جب آپ کسی کو ان فرینڈ کرتے ہیں، مطلب کہ سرگرمیاں )تصاویر، اپ 

ڈیٹس، پوسٹس( جو "دوست" سامعین کے لئے مقرر کرتے ہیں اب اس شخص کی جانب 
سے نہیں دیکھی جائیں گی۔ مزید برآں، ان کی سرگرمیوں کو آپ کی خبر فیڈ پر نہیں 

دکھایا جائے گا۔ تاہم وہ اب بھی، آپ کے پروفائل پر دیکھنے قابل ہونگے جو عوامی ہے، بشمول 
کوئی بھی آپ کو ایک "عوامی" سامعین کے ساتھ پوسٹ کی سرگرمیوں، آپ کی ٹائم 

لائن کے لئے باہمی دوست کی طرف سے بنایا خطوط، اور آپ کو ایک باہمی دوست 
کی ٹائم لائن پر پوسٹ کردہ کوئی بھی تبصرے۔ وہ دوبارہ آپ کو دوست کے طور پر 

درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ 

 •  
 بلاک کرنا: جب آپ ایک شخص کو بلاک کرتے ہیں، وہ آپ کی ٹائم لائن سرگرمی دیکھنے، 

آپ کو پیغام بھیجنے یا ٹیگ کرنے، یا دوستی کی دوسری درخواست بھیجنے کے قابل نہیں 
ہو گا )بلاک کرنا خودکار طریقے سے شخص کو ان فرینڈ کر دیتا ہے(۔ آپ بھی ان کی 

سرگرمی دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ وہ اب بھی ایپلی کیشنز یا گروپوں کے اندر آپ 
عوامی معلومات اور سرگرمی دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ 

ان کے اختیارات کے وقت غور کرتے وقت آپ کے فیصلے اور انسٹنکٹس کا استعمال کریں۔ 
جیسہ کہ اسٹاکرز اور عادی افراد متاثرین سے زیادہ طاقت اور کنٹرول برقرار رکھنے کے لئے کی 
نگرانی اور خطرات استعمال کرتے ہیں، جب ایک زندہ بچنے والے رسائی محدود کرتے ہیں، ادی 

افراد کبھی کبھی کنٹرول کے دوسرے طریقوں تلاش کر سکتے یا اضافہ خطرات اور یہاں 
تک کہ حملہ بھی شامل ہے خطرناک رویہ۔ ایک غیر مہذب شخص کے ساتھ تعلق یا رابطے 
ختم کرنے سے یہ ایک تربیت یافتہ شکار وکیل کی حفاظت اور بات کے لئے منصوبہ بندی کرنے 

کے لئے ضروری ہے تاکہ بہت سے زندہ بچ جانے والوں کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 
رابطے منقطع کرتے ہیں تو شخص کیا کر سکتا ہے کے بارے میں اگر آپ فکر مند ہیں تو، مزید 

معلومات اور مدد کے لئے اپنے مقامی گھریلو تشدد پروگرام یا پولیس کو کال کریں۔ 

مباشرت پارٹنر تشدد، تعاقب، اور غلط استعمال کے بارے میں مزید جاننے کے لئے،آپ کے قریب 
ایک تنظیم سے رابطہ کریں جو کہ خواتین کی حفاظت اور/یا انسانی حقوق سے نمٹتا ہے۔ 

آپ www.nnedv.org. کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔

Facebook پر کسی شخص، مراسلے یا تصویر کی شکایت کرنا ایک قدم ہے جو آپ 
لے سکتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کیا پوسٹ کیا جا رہا ہے اور شخص سائٹ 

استعمال کر رہا ہے وہ کس طرح نقصان دہ ہے۔ یہ آپ کی ٹائم لائن سے کیا جا سکتا ہے، 
ایک پیغام جو کسی نے آپ کو بھیجا، یا آپ کی خبر فیڈ پر۔

آپ اپنی ٹائم لائن، آپ کی ٹیگ کردہ پوسٹس، یا ذاتی پیغامات پر خطوط رپورٹ کر 
سکتے ہیں۔ آپ اپنے ٹیگ کے ساتھ یا بغیر، ایک تصویر کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ مواد کی 

www. :بعض اقسام کی رپورٹ کو کس طرح کریں پر فوری ہدایات کے لئے، ملاحظہ کریں
.facebook.com/report

https:// :پر شکایت درج کرانے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ملاحظ کریں Facebook
 .www.facebook.com/help/reportviolation

رپورٹنگ اختیار کا استعمال کرتے ہوئے، مواد ہٹانے یا اس میں ترمیم کرنے کے لئے ان سے پوچھنے کے 
لئے آپ کو شخص کے ساتھ بات چیت کرنے کا اختیار بھی ہے جس نے مواد شایع کیا اور آپ 

جس کے بارے میں فکر مند ہیں مواد کی ایک قابل اعتماد شخص کو مطلع کرنا۔

اگر مواد  Facebook کی شرائط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو، اسے ہٹا دیا جا سکتا ہے۔ 
Facebook کے بھی کمیونٹی معیار ہیں اور یہ تشدد یا دھمکیوں، غنڈہ گردی یا ہراساں کرنے، 
نفرت انگیز تقریر، جنسی تشدد اور استحصال، یا نقالی پر مشتمل ہے تو اور مواد کو نکال دیا 

 جائے گا۔ یہ لنک ملاحظہ کریں: 
https://www.facebook.com communitystandards یا وہ ہراساں کرنے اور خطرات کی 
وضاحت کس طرح ایک Facebook کی کمیونٹی کے معیار کی مکمل فہرست اور مزید 

معلومات کے لئے۔

یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ متاثرین Facebook پر کسی بھی ہراساں، خطرات، یا دیگر طرز 
عمل کا ثبوت کے تحفظ میں دلچسپی ہے تو، وہ سرگرمی کے ایک اسکرین شاٹ لینے یا اسے 
نیچے لے جایا جائے کے لئے درخواست ایک رپورٹ پیش کرنے سے پہلے اس کو بچانے کے DYI آلے کا 

استعمال کرنا چاہئے۔ ایک بار ہٹانے کے بعد مواد دوبارہ قابل رسائی نہیں ہو گا۔
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دفاع کی تیسری سطر:
محفوظ رہیں

Facebook میں موجود آلات: 

 https://www.facebook.com/help/addressingabuse بدسلوکی خطاب کے لئے آلات
https://www.facebook.com/help/parents&educators :والدین اور ايجيوکیٹر فورم کے آلات

Facebook پر غلط استعمال کے خطاب کے بارے میں 
مزید معلومات کے لئے، Facebook کے امدادی مرکز پر 

مندرجہ ذیل لنکس ملاحظہ کریں:

https://www.facebook.com/communitystandards
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کچھ تبصرے یا مراسلات Facebook کی شرائط کی 
خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں اور انہیں ہٹایا نہیں 

جا سکتا، یہاں تک کہ اگر ہو اور کے طور پر دھمکی 
دیں یا آپ کی طرف سے ہراساں سمجھی جاتے ہیں۔ 

قانونی اختیارات

اگر کوئی آپ کو دھمکی، یا آپ کو غیر محفوظ 
محسوس کر رہے ہیں، آپ کو ہراساں کر رہا ہے تو، 

اپنے اختیارات کے بارے میں ایک مقامی گھریلو تشدد 
کا شکار وکیل یا قانون نافذ کرنے والوں سے بات کر 

سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کے تحفظ کے لئے بات چیت 
کرنے کے قابل ہو جائے اور ہراساں کرنے اور خطرات 

بڑھ صورت میں آپ کی حفاظت یقینی بنانے کے لئے 
آن لائن قانونی اختیارات دستیاب ہیں کیا ہراساں، 
اور حکمت عملی دستاویز چاہئے۔ Facebook پر 

بدسلوکی کرنے والے کے اعمال، خود کی طرف سے، 
سروس کے Facebook کی شرائط کی خلاف ورزی 

نہیں کرتے یا )مثال کے طور پر، مبہم ہراساں پیغامات 
کا ایک سلسلہ( کے ساتھ مل کر لیا کسی بھی 

قوانین، یہاں تک کہ اگر توڑ تعاقب یا ہراساں کرنے 
کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ 

آپ کے پاس یا تحفظ کے ایک حکم کے حصول یا 
شخص کے خلاف آرڈر بچاؤ رہے ہیں تو، آرڈر آن لائن 

یا پوسٹنگ معلومات یا آپ کی تصاویر سمیت کسی 
بھی ذرائع سے آپ سے رابطہ کرنے سے انسان محدود 

ہے کہ زبان بھی شامل ہے کہ درخواست کریں۔ 
کئی ریاستوں نے پہلے ہی سانچے تحفظ آرڈر فارم 

میں شامل کیا ہے۔ موجودہ احکامات کو اس زبان 
کو شامل کرنے کے ترمیم کیا جا سکتا ہے۔ 

Facebook قانون نافذ کرنے والے کے بارے میں 
معلومات کے لئے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ کس 

 طرح کے لئے ہدایات ہے
ایک تحقیقات میں ضرورت ہے۔ آپ جن کے ساتھ کام 

کر رہے ہیں افسران کے ساتھ مندرجہ ذیل لنک کا 
 اشتراک کر سکتے ہیں: 

https://www.facebook.com/safety/groups/
 ./law/guidelines

 Facebook
سے باہر:

https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/


محفوظ رہیں

مزید معلومات کے لیے: 
Facebook پر آپ کی پرائیویسی اور سیکورٹی کے اختیارات کے 
بارے میں مزید جاننے کے لئے مندرجہ ذیل لنکس ملاحظہ کریں:

 Facebook رازداری صفحہ: 
www.facebook.com/privacy

 خاندانی حفاظتی مرکز 
www.facebook.com/safety

 بنیادی رازداری کی ترتیبات اور آلات: 
www.facebook.com/help/privacybasics

 سیکیورٹی تجاویز اور آلات 
www.facebook.com/help/securitytips

 NNEDV کی سیفٹی نیٹ پروجیکٹ:
www.nnedv.org/safetynet

 آن لائن سیفٹی پر سیفٹی نیٹ وسائل:
www.techsafety.org/resources

 سیفٹی نیٹ کی ٹیکنالوجی سیفٹی معدنیات:
www.nnedv.org/safetynetdocs
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