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پس منظر:

بچوں کو سائرب تحفظ کی تربیت دینا

آج کــے دور میــں بچــے جتنــے طریقــوں ســے آن الئــن ہوســکتے ہیــں اور
دورسوں ســے بــات کرســکتے ہیــں وہ بہــت ہــی حیــرت انگیــز ہیــں۔ نئــی
بــاب ُروڈیــس ،ویرائیــزن میــں ســکیورٹی ڈیٹــا سائنٹســٹ ہیــں۔ وہ 2015ء ڈیٹــا
سوشــل میڈیــا رسوســز بہــت تیــزی ســے پھیــل رہــی ہیــں اور ایســی ایپلیکیشــنز
بریــچ انویسٹیگیشــن رپــورٹ کــے مص ّنــف اور چــار بہــت ہــی زبردســت بچــوں
اور گیمــز کــی تعــداد بڑھتــی جارہــی ہــے جــو انٹرنیــٹ ســے منســلک ہونــے
کــے والــد ہیــں۔ بــاب نــے کئــی فارچــون  100کمپنیــوں میــں ســکیورٹی ســے
کــی صالحیــت رکھتــی ہیــں۔ اس کــے عــاوہ اســکولز ،گــوگل ڈرائیــو جیســی
آگاہــی کــے مؤثــر پروگرامــز ترتیــب دیئــے ہیــں اور انہیــں کامیابــی ســے چالیــا
رسوســز کــی طــرف منتقــل ہورہــے ہیــں جــو آپ کــو کام کا کچــھ حصــہ یــا ســارا
ہــے -آپ بــاب کــو  Twitterپــر  @hrbrmstrکــے ذریعــے فالــو کرســکتے ہیــں۔
کام آن الئــن مکمــل کرنــے اور اســے جمــع کرنــے کــی صالحیــت فراہــم کرتــی
ہیــں۔ آج کل بچــے حقیقت ـاً آن الئــن دنیــا ســے منســلک ہوتــے ہوئــے بــڑے
ہورہــے ہیــں -اس چیــز کــے جہــاں فوائــد ہیــں وہــاں کچــھ خطــرات بھــی شــامل ہیــں۔ اس نیــوز لیٹــر میــں ہــم ب ّچــوں کــو الحــق تیــن خطــرات پــر روشــنی ڈالیــں
گــے اور ا ُن ســے حفاظــت کــے طریقــے بھــی بتائیــں گــے۔

مہامن ایڈیٹر

خطرات:
۱.۱رویّــہ :ب ّچــے انٹرنیــٹ یــا ورچوئــل دنیــا میــں لوگــوں ســے بــات چیــت کرتــے وقــت ایســے رویّــے اپنــا ســکتے ہیــں جوکــہ حقیقــی دنیــا میــں شــاید وہ کبھــی
بھــی نــہ اپنائیــں۔ جســانی طــور پــر غیــر موجــود ہونــے ســے ب ّچــوں میــں خصوصـاً گمنامــی کا شــدید احســاس پیــدا ہوتاہــے۔ ب ّچــے اکــر ایســا رویّــہ اپنانــے
کــی طــرف راغــب ہوتــے ہیــں جــن ســے دورسے ب ّچــوں کــو نقصــان پہنــچ ســکتاہے۔ یــہ ســائرب بُولیئنــگ یــا گریفنــگ کہالتاہــے -مزیــد یــہ کــہ آپ کــے ب ّچــے
ایســے لوگــوں کا نشــانہ بــن ســکتے ہیــں جــو جــان بُوجــھ کــر انہیــں تنــگ کرناچاہتــے ہــوں یــا نقصــان پہنچاناچاہتــے ہــوں۔
۲.۲رابطــہ :ب ّچــے اب تقریبـاً ہــر وقــت دورسوں ســے بــات چیــت کرتــے رہتــے ہیــں آیــا ایــس ایــم ایــس کــے ذریعــے ،آن الئــن کمیونیٹیــز کــے ذریعــے یــا ور ُچوئــل
دنیــا میــں گیــم کھیلتــے ہوئــے -جســانی طــور پــر غیــر موجودگــی کــی وجــہ ســے بچــے اکــر یــہ بھــول جاتــے ہیــں کــہ جــس شــخص ســے وہ بــات کررہــے
ہیــں وہ شــاید وہ نہیــں ہــے جــو وہ بتارہاہــے یــا ا ُس شــخص کــے ذہــن میــں ا ُس بچــے کا بہرتیــن مفــاد نہیــں ہــے۔ شــکاری ان ڈیجیٹــل گلیــوں میــں پھرتــے
رہتــے ہیــں اور وہ ہــر ا ُس طریقــہ کار کــو اپناتــے ہیــں جــس کــے ذریعــے وہ ممکنــہ شــکار ســے رشــتہ مضبــوط کرســکیں ،اکــر اوقــات خــود اپنــے آپ کــو
ب ّچــہ ظاہــر کرکــے۔
۳.۳مــواد :ایســے طریقــوں کــی کمــی نہیــں ہــے جــن کــے ذریعــے آپ ویڈیــو ،آواز ،تصویــر یــا ٹیکســٹ پیغامــات کــو خــود بنــا کــر اس کــی اشــاعت آن الئــن
کرســکتے ہیــں۔ ب ّچــوں میــں اپنــی اور اپنــے خانــدان کــی معلومــات کا دورسوں ســے اشــراک کرنــے اور حــد ســے زیــادہ اشــراک کرنــے کا اللــچ بالــکل
حقیقــی ہــے اور انہیــں اس بــات کا احســاس نہیــں ہوتاہــے کــہ اس کا انجــام کیــا ہــوگا۔ ب ّچــوں ســے جــب کوئــی شــخص کســی قــدم کوا ُٹھانــے کــو کہتاہــے،
جیســے کــہ کســی لنــک کــو کلــک کرنــا ،تــو انہیــں شــاید شــناخت کــی چــوری یــا میــل ویــر ســے متاثــر ہونــے کــے خطــرات کا علــم نہیــں ہوتــا۔ آخــر میــں
یــہ کــہ ہــم ایــک ایســے زمانــے میــں رہ رہــے ہیــں جہــاں جــب کوئــی چیــز آن الئــن شــائع ہوجاتــی ہــے یــا کســی ســے اس کا اشــراک ہوجاتاہــے تــو وہ واپــس
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بچــوں کــو ســا ئرب تحفــظ کــی تر بیــت دینــا
نہیــں ہوســکتی ہــے۔ ب ّچــے شــاید یــہ ســوچیں کــہ Kik, Instagram,
 Snapchatاور دیگــر جگہــوں پــر اشــاعتیں مختــر وقــت کــے لیئــے
نظــر آتــی ہیــں لیکــن یــہ اشــاعتیں آپ یــا آپ کــے خانــدان کــے کســی
فــرد کــی زندگــی میــں کبھــی بھــی واپــس آکــر پریشــانی کا باعــث بــن
ســکتی ہیــں۔

ب ّچوں کی تربیت :

ســب ســے پہلــی چیــز جــو آپ اپنــے ب ّچــوں کــی حفاظــت کےلیئــے کرســکتے
ہیــں وہ ا ُن ســے بــات کرنــا ہــے -آپ کــو معلــوم ہونــا چاہیئــے کــہ آپ کــے
ب ّچــے آن الئــن کیــا کــر رہــے ہیــں۔ آپ انہیــں آج کل کــے خطــرات کــے بــارے
میــں آگاہــی فراہــم کریــں اور انہیــں یــہ بھــی بتائیــں کــہ وہ کــن اقدامــات کــے
ذریعــے اپنــی حفاظــت کرســکتے ہیــں۔

بچوں کی آن الئن حفاظت کا بہرتین طریقہ انہیں ان

۱.۱گھــر میــں حفاظــت :زیــادہ نقــل وحرکــت ہونےکــے باوجــود گھــر ایــک
ایســی جگــہ ہــے جہــاں ســے محفــوظ آن الئــن رویّــوں کــی ابتــداء ہوتــی
اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ نہ رصف آپ ان سے اس
ہــے -آپ جتنــی کــم عمــر میــں ب ّچــوں ســے اور ب ّچــے آپ ســے بــات کرنــا
بارے میں بات کریں بلکہ وہ بھی آپ سے بات کریں۔
رشوع کرتــے ہیــں ا ُتنــا ہــی بہــر ہوتاہــے -آپ ان ســے باقاعدگــی ســے آن
الئــن حفاظتــی مســائل کــے بــارے میــں گفتگــو کریــں یہــاں تــک کــہ
انہیــں ایســے بُــرے واقعــات کــے بــارے میــں بتائیــں جــو اصــل میــں
رومنــا ہوچکــے ہیــں -اگــر آپ کــو نہیــں پتــہ کــہ آپ کــے ب ّچــے کیــا
کررہــے ہیــں تــو آپ ا ُن ســے پوچــھ لیــں -آپ ا ُن ســے انجــان والدیــن بــن کــر جدیــد تریــن ٹیکنالوجیــز کــے بــارے میــں بتانــے کا کہیــں اور ان ســے پوچھیــں
کــہ وہ اســے کیســے اســتعامل کرتــے ہیــں۔ ب ّچــوں کــو ا ُســتاد بننــے کا بہــت شــوق ہوتاہــے ،اس لئــے وہ آپ ســے کھــل کــر بــات کریــں گــے۔ مثــال کــے طورپــر
اگــر وہ  Instagramپــر ہیــں تــو ا ُن ســے کہیــں کــہ وہ آپ کــو اس کــے اســتعامل کا طریقــہ بتائیــں ،انہیــں اپنــے لیئــے اکاﺅنــٹ بنانــے کےلئــے کہیــں اور ا ُن
کــو اس پــر فالــو کریــں -اب آپ نــہ رصف ب ّچــوں ســے ســیکھ رہــے ہیــں اور ان کــی نگرانــی کــر رہــے ہیــں بلکــہ ا ُن کــے لیــۓ اپنــے والدیــن ســے بــات چیــت
کرنــے میــں آســانی بھــی پیــدا کررہــے ہیــں -اس کــے عــاوہ آپ ســے جتنــا ممکــن ہــو آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کرلیــں کــہ ب ّچــوں کــی متــام آن الئــن
حصــے میــں
رسگرمــی گھــر کــے مرکــزی حصــے میــں ہورہــی ہــے اور ا ُن کــے لیئــے اس کــے اســتعامل کا وقــت مقررکردیــں۔ کمپیوٹــر کــو گھــر کــے مرکــزی ّ
رکھنــے ســے ب ّچــوں کــے رویّــے خطرنــاک ہونــے کــے امکانــات کــم ہوجاتــے ہیــں -اس کــے عــاوہ آپ موبائــل آالت کــے مرکــزی چارجنــگ اسٹیشــنز بنانــے
پــر غورکریــں اور یــہ ا ُصــول بنــا دیــں کــہ ب ّچــوں کــے ســونے ســے پہلــے متــام موبائــل آالت ا ُس میــں رکھــے جائیــں گــے۔

خطرات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جو انہیں الحق ہیں

۲.۲دورسی جگہــوں پــر تحفــظ :ب ّچــے جــب گھــر ســے دور ہوتــے ہیــں تــو وہ زیــادہ خطــرے میــں ہوتــے ہیــں -آپ انہیــں یــہ بــات ســمجھائیں کــہ آپ کــے
بنائــے ہوئــے انٹرنیــٹ کــے ا ُصــول ا ُن پــر ہــر جگــہ الگــو ہوتــے ہیــں اور آپ اپنــی پابندیــوں کــے بــارے میــں کســی بھــی قابــل بھروســہ شــخص کــو احتیــاط
کــے ســاتھ بتاســکتے ہیــں -اگــر ا ُن کــے پــاس موبائــل آالت ہیــں تــو آپ ان کــے اســتعامل کــی نگرانــی کریــں (وقــت اور بینــڈ وڈتــھ کــے اســتعامل کــے
ذریعــے) یــہ دیکھنــے کےلیئــے کــہ آیــا جــب وہ گھــر ســے دور ہوتــے ہیــں تــو کــم پابندیــوں کا فائــدہ تــو نہیــں ا ُٹھاتــے ہیــں -آپ متــام خــاف ورزیــوں کــو
روک نہیــں ســکیں گــے لیکــن جــب بھــی وہ راســتے ســے بھٹکنــے لگیــں گــے تــوآپ کــے بتائــے ہوئــے الفــاظ ا ُن کــے ذہــن میــں رضور آئیــں گــے-
۳.۳دُورسوں کــے ســاتھ مــل کــر تحفــظ :آپ ب ّچــوں پــر آن الئــن نظــر رکھنــے کــے معاملــے میــں اکیلــے نہیــں ہیــں بلکــہ آپ کــو ُدورسے والدیــن ،رسپرســتوں،
بہــن بھائیــوں ،اســاتذہ ،اور دوســتوں ســے اس معاملــے میــں مــدد لینــی چاہیئــے تاکــہ آپ ا ُن کــے کســی بھــی ممکنــہ نقصانــدہ رویّــے پــر نظررکــھ ســکیں۔

جون OUCH! ٢٠١۵
بچــوں کــو ســا ئرب تحفــظ کــی تر بیــت دینــا
آپ اپنــی کمیونٹــی کــو ب ّچــوں کــے ســاتھ منســلک کرنــے کــی کوشــش کریــں اور ب ّچــوں ســے مثبــت روابــط بڑھانــے پــر زور دیــں خصوصـاً ا ُس وقــت جــب
وہ دیکھیــں کــہ ا ُن کــے بچــے خطرنــاک راســتے پــر گامــزن ہورہــے ہیــں۔
آخــر میــں یــہ کــہ جــب ب ّچــوں ســے غلطیــاں رسزد ہوجائیــں تــوآپ ہــر غلطــی کــو ایــک تجربــے کــے طورپــر لیــں اور ا ُس ســے ســیکھنے کــی کوشــش کریــں بجائــے
اس کــے کــہ آپ فــوری تادیبــی کاروائــی رشوع کردیــں -ب ّچــوں کــو ہــر دفعــہ کیــوں کا جــواب دیــں اور انہیــں یــاد دالئیــں کــہ آپ رصف انہیــں ایســے خطــرات
ســے تحفــظ دالنــے کــی کوشــش کررہــے ہیــں جنہیــں وہ ابھــی دیکــھ نہیــں ســکتے ہیــں۔ آپ انہیــں یــہ بتــا دیــں کــہ جــب بھــی آن الئــن کســی ســے بــات چیــت
کرکــے انہیــں کوئــی غیرآرامــدہ تجربــہ ہــو تــو وہ آپ کــو اس کــے بــارے میــں بتاســکتے ہیــں یــا شــاید وہ اس کا اســکرین شــاٹ لــے کــر آپ کــے ســاتھ ا ُس کا
اشــراک کرســکتے ہیــں۔ آپ اس بــات کــی یقیــن دہانــی کرلیــں کــہ اگــر ب ّچــوں کــو اس بــات کا انــدازہ ہوجائــے کــہ ا ُن ســے کوئــی غلطــی رسزد ہوگئــی ہــے تــووہ
آپ ســے ا ُس کــے بــارے میــں بــات کرتــے ہوئــے آرامــدہ محســوس کریــں۔ آج کــی ڈیجیٹــل دنیــا میــں ب ّچــوں کــو محفــوظ رکھنــے کا بہرتیــن طریقــہ حقیقــی دنیــا
کــے مواصــات کــے طریقــوں کــو کُھــا اور ف ّعــال رکھنــا ہــے۔

مزید جانیئے

! OUCHکــے ماہانــہ ســیکیورٹی تعلیــم کــے نیــوز لیٹــر کــو سبســکرائب کریــں OUCH! archives،تــک رســائی حاصــل کریــں اور SANSســیکیورٹی ســے مزیدآگاہــی
کــے لئــے اس ویــب ســائٹ کا دورہ کریــں ( http://www.securingthehuman.orgانگریــزی میــں) ـ

اردو ایڈیشن

 Rewterzپاکســتان کــی معــروف انفارمیشــن ســکیورٹی کمپنــی ہــے جــو پچھلــے ســات ســالوں ســے آئــی ٹــی ســکیورٹی کــے شــعبے میــں خدمــات
رسانجــام دے رہــی ہــے  -کمپنــی کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات کــے لئــے  http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔
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