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آپ کا فیصلہ
ان  یہاں  ہے۔  معاملہ  کا  انٹرنیٹ  یہ  ہے۔  معاملہ  کا  آپ  یہ 
باتوں اور مفید کاموں کا ڈھیروں ذکر ہے  سب مزے کی 
جو آپ انٹرنیٹ پر کر سکتے ہیں – اور تھوڑا سا یہ ذکر 

بھی ہے کہ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے۔

اس کتابچے میں دوسروں کا احترام کرنے کے بارے میں 
بھی بتایا گیا ہے۔ اس کا تعلق خود اپنا احترام کرنے سے 
بھی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح اپنا خیال 
رکھ سکتے ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں – آن الئن بھی۔

گا۔  ہو  پتہ  کا  باتوں  کچھ  ایسی  ہی  پہلے  ضرور  کو  آپ 
اس  کہ  ہیں  کرتے  امید  ہم  گی۔  ہوں  بھی  نئ  چیزیں  کچھ 
بات  مفید  میں  آپس  لوگ  آپ  ہوۓ  کرتے  کام  پر  کتابچے 
سے  طریقے  اچھے  کو  انٹرنیٹ  آپ   کہ  گے  کریں  چیت 
کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کیلئے ایسے 

فیصلے کرنا آسان ہو جاۓ گا جو آپ کیلئے درست ہیں۔

فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
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شاید آپ نے صرف مذاق کی خاطر ایسا کیا تھا – لیکن کیا سچ مچ 
یہ کوئی اچھا مذاق تھا؟

آپ نے جن لوگوں کو وہ میسیج بھیجا تھا، ان کے عالوہ بھی اور 
بہت سے دوسرے لوگوں تک میسیج پہنچ گیا، ہے نا؟ اور دیکھتے 
ہی دیکھتے یہ آپ کا قصور بن گیا کہ اب کالس کا ایک بچہ سکول 

آنے سے ڈرتا ہے۔

کیا یہ م ذاق صحیح تھا یا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں 
تھا؟ کرنا چاہیئے 

تو کیا وہ گھٹیا میسیج بھیجنے   … 
والے آپ تھے؟

کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ کرنا چاہیئے 
یا نہیں – ہر غلطی کو بعد میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔



آپ کا کیا خیال ہے؟

ضرور آپ بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ کیا آپ 

ہر کسی کو اپنے سب خیاالت بتاتے ہیں یا کچھ لوگوں 

کو دوسروں سے زیادہ بتاتے ہیں؟ آپ کن لوگوں کو کس 

طرح کی باتیں بتاتے ہیں – اور کیوں؟ 

کیا آپ نے کبھی اپنے بارے میں انٹرنیٹ پر کوئی ایسی چیز 

لگائی ہے  جس پر آپ کو پچھتاوا ہوا؟

کیا کسی نے انٹرنیٹ پر آپ کی تصویریں لگائی ہیں؟ کیا 

آپ کو یہ ٹھیک لگا؟ کیا انہوں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا؟

مشقیں:

انٹرنیٹ پر چار مشہور لوگوں کے نام سرچ کریں اور 

ان کے ویب سائیٹ ڈھونڈیں۔ کیا وہاں آپ کو ایسی کوئی 

بات یا ایسی تصویریں ملی ہیں جو آپ کے خیال میں نہیں 
ہونی چاہئیں؟

کیا آپ کو ان میں سے ہر ایک کیلئے بہت سی ہٹس 

ملیں؟ کیا آپ کے خیال میں ان مشہور لوگوں نے یہ 

سب پیجز یا تصویریں خود آن الئن مہیا کی ہیں یا ان کی 

اجازت دی ہے؟

"Personvern" )پرائیویسی یا ذاتی معامالت کی 

حفاظت( انٹرنیٹ پر خاص طور پر بہت اہم ہے۔ یہ لفظ 

سرچ کر کے دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔

6

بہت سے لوگ آپ کو 
دیکھ رہے ہیں!

انٹرنیٹ ایک زبردست چیز ہے۔ آپ دوستوں کے 
 YouTube ہیں،  باتیں کرتے  پر   MSN ساتھ 
پر فلمیں دیکھتے ہیں، میوزک ڈاؤن لوڈ کرتے 
ہیں، دوستوں کے ویب سائیٹ دیکھتے ہیں اور 
کی  انٹرنیٹ  ہیں۔  کرتے  شیئر  تصویریں  اپنی 
باتیں  کی  آپ  تک  لوگوں  شمار  بے  وجہ سے 
پہنچ سکتی ہیں اور وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔

تب  تھے،  چھوٹے  ابو  امی  کے  آپ  جب 
زمانہ فرق تھا۔ اس وقت دنیا میں پہچان حاصل 
کرنے کیلئے ضروری ہوتا تھا کہ انسان  دنیا کا 
بہترین فٹ بالر ہو یا نوبل پرائز جیت چکا ہو۔ اب 
 YouTube پر اپنی تصویریں یا Flickr تو آپ
لوگوں  کروڑوں  الکھوں  کر  لگا  وڈیو  اپنی  پر 
کی نظر میں آ سکتے ہیں، Kløfta میں رہنے 
اور  پلمبر  کوئی  میں  برازیل  اّماں،  دادی  والی 
اگلے کچھ سالوں میں آپ کا محبوب بننے واال 

بھی سب آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔

پوری دنیا میں 
 Nettby ،Facebook نے  آپ  ہے  سکتا  ہو 
یا Piczo پر اپنا ویب پیج بنا رکھا ہو یا آپ کا 
کوئی بالگ ہو جس پر آپ نے اپنی تصویریں 
لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں تھوڑا سا 
بتایا ہو؟ اگر ہاں، تو شاید آپ نے یہ بھی سوچا 
ہو کہ اگر کوئی ہمسایہ یا آپ کے امی ابو یہ سب 
دیکھ لیں تو کیا ٹھیک ہو گا۔ کیونکہ یہ بالکل ہو 

سکتا ہے کہ وہ آپ کا بالگ دیکھتے ہوں ...
جا  کیا  طے  میں  کمیونیٹیز  الئن  آن  بعض 
گا۔  دیکھے  پروفائل  کا  آپ  کون  کہ  ہے  سکتا 
لیکن انٹرنیٹ پر ٹیگنگ، کاپی اینڈ پیسٹ کرنا 
آسان ہے۔ آپ نے جو چیز صرف اپنے دوستوں 

ہیلو ... کوئی ہے ... ؟؟؟ جی ہاں! سینکڑوں لوگ ہیں! بلکہ ہزاروں! 
بلکہ کروڑوں!!! آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پر دنیا جہان کے لوگوں تک پہنچ 
سکتے ہیں۔ کبھی کبھار تو آپ اپنی مرضی کے بغیر بھی کسی تک پہنچ 

جاتے ہیں۔

کیلئے رکھی تھی، وہ بڑی آسانی سے دوسروں 
کے ہاتھ آ سکتی ہے۔ اور جو چیز انٹرنیٹ پر 
آ جاۓ، بعد میں اسے ہٹانا مشکل ہو سکتا ہے۔

آپ کا اپنا آرکائیو
کیا آپ کسی سپورٹس کلب میں شامل ہیں؟ پھر 
تو ہو سکتا ہے کلب نے اپنے ویب پیج پر آپ 
کی تصویریں لگائی ہوں۔ شاید آپ اتنے اچھے 
کھالڑی ہیں کہ اخبار نے آپ کا انٹرویو کیا ہو 
اور اخبار کا یہ مضمون انٹرنیٹ پر ہو۔ اگر آپ 
سکول کے میوزک بینڈ میں ہیں تو ہو سکتا ہے 

کہ 17 مئ کے جلوس پر لی گئ آپ کی کچھ 
اچھی تصویریں بھی آن الئن موجود ہوں۔

آپ کے بارے میں انٹرنیٹ پر جو چیزیں 
موجود ہیں، دوسرے لوگ انہیں ڈاؤن لوڈ کر 
سکتے  کر  محفوظ  پر  جگہوں  مختلف  کے 
 Google یا   Kvasir آدمی  کوئی  اگر  ہیں۔ 
جیسے سرچ انجن پر آپ کا نام سرچ کرے 
اور  ہیں  ہٹس مل سکتی  بہت سی  تو اسے 
وہ آپ کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہے 
کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں۔ اس طرح 
آہستہ آہستہ انٹرنیٹ پر سب لوگوں کا ایک 
آرکائیو بن جاتا ہے یعنی مختلف طرح کی 

باتوں کا ریکارڈ اکٹھا ہو جاتا ہے۔

 یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ انٹرنیٹ 
پر آپ کا آرکائیو کیسا ہو گا؟ 
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معانی اور  الفاظ 
Blogg )بالگ( = آن الئن ڈائری 

کی طرح ہوتا ہے جہاں بالگ کا مالک 
تصویریں اور تحریریں لگا سکتا ہے۔

Nettsamfunn )آن الئن 
کمیونٹی( = انٹرنیٹ پر لوگوں سے 

ملنے کی جگہ جہاں لوگ ایک 
دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں

Profil )پروفائل( = آن الئن کمیونٹی 
میں آپ کے بارے میں لکھی باتیں اور 

آپ کی تصویریں

Søkemotor )سرچ انجن( = 
انٹرنیٹ پر ایک سروس جس میں آپ 
وہ باتیں سرچ کر سکتے ہیں جو آپ 

پتہ کرنا چاہتے ہوں

Tagging )ٹیگنگ( = انگلش 
لفظوں "to tag" سے بنا ہے جس کا 
مطلب ہے کہ آپ فوٹو میں نظر آنے 

والے شخص کا نام لکھ کر اس شخص 
کے پروفائل سے لنک کر دیں

Arkiv )آرکائیو( = معلومات، 
تصویروں، تحریروں اور دوسری 

چیزوں کا مجموعہ

Privat )پرائیویٹ( = ذاتی چیز 
یا ذاتی معاملہ یعنی جو صرف آپ 

کیلئے ہو

آپ کا پاس ورڈ 
صرف آپ کا ہے

کبھی کسی اور کو اپنا پاس 
ورڈ نہ دیں۔

سے  انٹرنیٹ 
ہٹوائیں!

کیا آپ کے بارے میں ایسی انفارمیشن 
انٹرنیٹ پر موجود ہے جو آپ ہٹوانا 

چاہتے ہیں؟

1-	 اس شخص سے بات کریں جس نے 
یہ انفارمیشن انٹرنیٹ پر لگائی ہے اور 
کہیں کہ وہ یہ باتیں یا تصویریں وغیرہ 

جلدی سے ہٹا دے۔
2-	 انٹرنیٹ سروس پرووائیڈر کو انفارمیشن 
یا تصویریں ہٹانے کیلئے کہیں۔ آپ ویب 

سائیٹ، جیسے online.no یا nettby.no کے 
مالک سے رابطہ کر کے سروس پرووائیڈر 

تک پہنچ سکتے ہیں۔ مختلف ویب سائیٹس کے 
مالکوں کا پتہ norid.no پر مل جاۓ گا۔
3-	 اگر آپ کے خیال میں یہ انفارمیشن بہت 

پریشانی پیدا کرنے والی ہے اور اسے فوری 
طور پر ہٹانا ضروری ہے تو اپنے عالقے کی 

پولیس کو بتائیں۔
4-	 مشورہ اور مدد لینے کیلئے Datatilsynet سے 

بات کریں۔

YouTube پر مشہور
نارویجن لڑکا Lasse Gjertsen اپنی ان شارٹ فلموں کی وجہ 

سے بہت مشہور ہو گیا ہے جو اس نے YouTube پر لگائی 
تھیں۔ ان فلموں کو 25 ملین سے زیادہ مرتبہ دیکھا گیا ہے! – وہ 
بتاتا ہے: MTV والے چاہتے ہیں میں ان کیلئے آٹھ وڈیو بناؤں۔ 
میرا خیال ہے میں ہاں کر دوں گا کیونکہ کچھ پیسے مل جائیں 
گے۔ آٹھ فلمیں بنانے پر اسے تیار فلم کے ہر ایک منٹ کیلئے 

1000 ڈالرز ملیں گے۔
 Dagbladet / NRK :خبر کا ذریعہ

کھیل کھیل میں لی جانے والی تصویریں کہاں جا پہنچیں
Kristine اور Synne اپنے کمرے میں بیٹھی ماڈل گرلز 

بننے کے سپنے دیکھ رہی ہیں۔ ان دونوں کی عمر 13 سال ہے۔ 
وہ کھیل کھیل میں ایک دوسری کی تصویریں کھینچ رہی ہیں 
اور ہنس رہی ہیں۔ آخری تصویریں انہوں نے صرف سٹرنگ 
انڈرویئر میں کھنچوائی ہیں۔ بعد میں انہوں نے تصویریں اپنے 

پرائیویٹ Piczo پیج پر لگا دیں۔ یہ تصویریں صرف ان دونوں 
کیلئے تھیں اور انہیں دیکھنے کیلئے پاس ورڈ ہونا ضروری تھا۔

دو سال گزر گئے اور وہ اس پیج کے بارے میں بالکل 
بھول گئیں۔ لیکن پھر اچانک Synne کو MSN پر اپنی 

تصویروں میں سے ایک تصویر ملی۔ کسی نے یہ تصویریں 
پرنٹ کر کے اس کے پرانے سکول میں بھی لٹکا دیں۔ 

Synne اتنی پریشان ہوئی کہ پورا ایک ہفتہ اسے سکول 
جانے کی ہمت نہ پڑی! وہ اب بھی ڈرتی رہتی ہے کہ یہ 

تصویریں کہیں سے نکل آئیں گی۔ بہت پہلے جب اس نے 
اپنے کمرے میں کھیل کھیل میں یہ حرکت کی تھی تو اسے 

بالکل پتہ نہیں تھا کہ اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے۔
 VG :خبر کا ذریعہ

آن الئن کمیونٹیز اچھی بھی ہوتی ہیں
 ،Facebook کیلیفورنیا کے محقّقین نے معلوم کیا ہے کہ
آن الئن گیمز اور YouTube جیسے وڈیو ویب سائیٹس کا 
استعمال نوجوانوں کی نشوونما کیلئے اہم ہے۔ لوگ بنیادی 
طور پر انٹرنیٹ کو اصل دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ 

تعلق رکھنے کیلئے استعمال کرتے ہیں لیکن دوسرے 
لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کیلئے بھی انٹرنیٹ استعمال 

کرتے ہیں جن کی دلـچسپیاں خود ان کی دلچسپیوں جیسی 
ہوں۔ اور نوجوان لوگ اکثر بڑوں سے سیکھنے کی بجاۓ 

اپنی عمر کے لوگوں سے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔
 The Digital Youth Project :خبر کا ذریعہ

بتایا جاۓ؟ سب کچھ 
دنیا بھر میں 120 ملین سے زیادہ 

لوگ باقاعدگی سے Facebook میں 
الگ ان کر کے نئ باتیں لکھتے رہتے 

ہیں، تصویریں لگاتے ہیں اور اپنے 
دوستوں کی تازہ خبریں چیک کرتے 
ہیں۔ کچھ لوگ فون نمبر سے لے کر 

اپنی پسند کے میوزک تک سب کچھ لکھ 
دیتے ہیں بلکہ ایسی باتیں بھی کہ ان کا 

کوئی بواۓ فرینڈ یا گرل فرینڈ ہے 
یا نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اتنی زیادہ 
باتیں نہیں بتاتے۔ آپ خود فیصلہ 

کرتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کچھ بتانا 
چاہیں گے۔
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آپ کا کیا خیال ہے؟
کی بورڈ پر شیر۔ کیا آپ کی بورڈ پر لکھتے ہوۓ زیادہ بہادر ہو 

جاتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ آمنے سامنے بات کرتے ہوۓ آپ 
میں اتنی ہمت نہیں ہوتی؟ کیوں/کیوں نہیں؟

دوسروں کو بری طرح تنگ کرنا )mobbing( یا مذاق کرنا؟ کیا 

Mobbing یعنی بری طرح تنگ کرنے اور م  ذاق کرنے میں کوئی 

فرق ہے؟ کیا کبھی کسی نے آپ کو یا آپکے کسی جاننے والے کو 

انٹرنیٹ یا موبائل پر تنگ کیا ہے یا آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ کیا 
ہوا تھا؟ کیا آپ نے کسی بڑے کو بتایا؟

کیا آپ کے ذہن میں ایسی صورتیں آتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی 

انٹرنیٹ پر تصویریں یا اپنی انفارمیشن نہ دینا چاہتا ہو یا اسے نہیں 
دینی چاہیئے؟

ساتھ والے صفحے پر "شاور لینے سے ڈرنے والے" پڑھیں۔ پولیس 

شیرف کا مشورہ ہے کہ سکول میں موبائل فون منع کر دیے جائیں۔ 
آپ کا کیا خیال ہے؟

مشقیں:
ناروے میں ہمیں ytringsfrihet )اظہار کی آزادی( کے نام 

سے ایک حق حاصل ہے۔ انٹرنیٹ پر اس لفظ کا مطلب تالش کریں۔ 

کیا یہ حق حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی چاہیں، 
کہ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں؟

کچھ بچوں کو سکول کے دوسرے بچے تنگ کرتے ہیں۔ ہو سکتا 

ہے انہیں انٹرنیٹ پر، موبائل پر یا آمنے سامنے تنگ کیا جاتا ہو۔ آپ 

کی کالس میں سے ہر ایک بچہ اپنے سکول میں اس طرح کی باتوں 

سے بچنے کیلئے کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ ایسے اصول بنانے 

کیلئے مشورے دیں کہ سکول کے بچے کس طرح ایک دوسرے کے 

ساتھ کیسے پیش آئیں گے، انٹرنیٹ پر بھی اور موبائل فون پر بھی۔

کیا ایسی کوئی جگہیں یا صورتیں ہیں جہاں لوگوں کو آرام سے 

رہنے کا حق ہے یعنی کوئی ان کی وڈیو نہ بناۓ یا فوٹو نہ لے؟ آپ 

لوگ گروپوں میں کام کرتے ہوۓ ایسے اصول بنائیں کہ آپ لوگ 

کن چیزوں کی فوٹو لے سکتے ہیں اور وڈیو بنا سکتے ہیں اور فوٹو 

یا وڈیو کو استعمال کرنے کی کونسی درست صورتیں ہیں۔

 یہ معاملہ ہے
احترام کا!

اگر آپ اپنے دوستوں کی تصویریں انٹرنیٹ پر 
لگانا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے پوچھنا ضروری 
ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں کسی کی فوٹو ہے 
اور آپ اسے دوسرے لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں 
تو بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے۔ چاہے آپ کو 
فوٹو ہنسنے کے الئق لگتی ہو، ضروری نہیں کہ 

آپ کا دوست بھی یہی سمجھتا ہو۔

غلطی لگنا آسان ہے
اپنے گھر میں کمپیوٹر کےسامنے بیٹھے کوئی 
جتنی خطرناک  لگتی  نہیں  اتنی خطرناک  چیز 
"اصل" دنیا میں لگتی ہے۔ آپ ایسی باتیں بھی 
آسانی سے کہ دیتے ہیں جو آپ کسی سے آمنے 
سامنے بات کرتے ہوۓ نہ کہتے۔ ایک دوسرے 
آسانی سے غلطی  بھی  بات سمجھنے میں  کی 
لگ سکتی ہے۔ جب آپ کی بورڈ استعمال کر 
کے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ 
دوسرے شخص پر آپ کی باتوں کا کیا اثر پڑ 
رہا ہے۔ آپ کو نہ تو اس کی آواز سنائی دیتی 
ہے، نہ شکل دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی کسی 
اور طرح کا اظہار۔ اس لیے یہ سمجھنا مشکل 
ہو سکتا ہے کہ آپ کی لکھی باتوں کا دوسرے 

شخص پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔
انٹرنیٹ اور موبائل فون کی مدد سے آپ بہت 
آسانی سے اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں کہ 
کیا کچھ ہو رہا ہے، تصویریں شیئر کر سکتے 
ہیں بلکہ اپنے راز بھی بتا سکتے ہیں۔ پر افسوس 
کی بات یہ ہے کہ اسی طرح دوسروں کا نقصان 
کرنا بھی بہت آسان ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا 
ہے کہ ایک بچے کا قریبی دوست دوسروں کو 
کوئی ایسی فوٹو بھیج دیتا ہے جو دوسروں کو 

ارے! کیا دھیان رکھنا اتنا ضروری ہے؟ میں نے تو صرف مذاق کیا تھا۔ میرا 
سچ مچ یہ ارادہ نہیں تھا۔ مجھے بالکل خیال نہیں تھا کہ آپ کیئلے یہ بہت بڑی بات 

ہو گی۔ اور پھر میں نے تو یہ صرف اپنے دوست کو بھیجی تھیں۔ کسی اور کو 
نہیں دکھائیں۔ قسم سے!

دکھانے کیلئے نہیں تھی۔ کچھ بچوں کے 
سکول  کے  ان  کہ  ہے  ہوتا  بھی  یہ  ساتھ 
میں پڑھنے والے انٹرنیٹ پر ان کے بارے 
باتیں کہتے ہیں۔ اور کچھ  میں بری بری 
اپنی  پر  سائیٹس  ویب  کے  دوسروں  کو 

نامناسب تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔

اصول قاعدے وہی رہتے ہیں
کے  دوسروں  ہم  کہ  ہے  ضروری  یہ 
خیاالت اور جذبات کا احترام کریں چاہے 
ہم ان کے ساتھ سکول گراؤنڈ میں ہوں، 
ہوں  رہے  بھیج  میسیج  پر  موبائل  انہیں 
سبھی  اور  ہوں۔  بیٹھے  پر  کمپیوٹر  یا 
جگہوں کیلئے ایک جیسے اصول ہیں – 
انٹرنیٹ پر بھی۔ مثال کے طور پر کسی 
کے بارے میں جھوٹی باتیں لکھنا ٹھیک 
نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو تنگ کرنا 

یا ڈرانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔
آپ انٹرنیٹ پر تصویریں اور ٹیکسٹ، 
جو کچھ بھی اپ لوڈ کرتے ہیں، وہ آپ ہی 
کا ذمہ ہے۔ آپ اپنے موبائل سے جو میسیج 
بھیجتے ہیں، وہ آپ ہی کا ذمہ ہے۔ اینٹر 
یا سینڈ بٹن دبانے سے پہلے اچھی طرح 

سوچنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔

 آپ اپنی ذات اور اپنی حرکتوں کیلئے 
خود ذمہ دار ہیں – انٹرنیٹ پر بھیً۔
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 مرضی ہو تو 
'ہاں' کہیں

جب بھی کوئی آپ کی تصویریں 
انٹرنیٹ پر لگاۓ تو اس کیلئے پہلے 

آپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ 
آپ صرف تب 'ہاں' کہیں جب آپ 
کو یہ ٹھیک لگتا ہو۔ اگر بعد میں 

آپ کو لگے کہ آپ نے ہاں کہ کے 
ٹھیک نہیں کیا تو دوسرے شخص 

کو ضرور بتائیں۔ پھر اسے چاہیئے 
کہ جلدی سے تصویر ہٹا دے۔

ٹیکسٹ میسیج بھیجنے واال کوئی اور
آپ کو موبائل پر جو ٹیکسٹ میسیج ملتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ میسیج اسی 

شخص نے بھیجا ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایسی سروسز ملتی ہیں جن 
کے ذریعے کوئی بھی شخص کسی بھی نمبر سے میسیج بھیج سکتا ہے یعنی لوگ 

دوسروں کے موبائل نمبر کو غلط استعمال کر کے آپ کو میسیج بھیج سکتے ہیں۔

بتائیں کو  کسی 
اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہو، چاہے موبائل پر یا انٹرنیٹ پر یا سکول میں، تو یہ 

ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو بتائیں جو آپ کی مدد کر سکتا ہو۔ مثال کے 
طور پر آپ اپنے امی ابو، ٹیچر یا ہیلتھ سسٹر کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے آس پاس 

کسی بڑے سے بات کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ 21 333 800 پر بچوں اور نوجوانوں 
 www.korspahalsen.no کیلئے نارویجن ریڈ کراس کے فون کو کال کر سکتے ہیں یا
پر جا کر ریڈ کراس کو میسیج بھیج سکتے ہیں۔ مدد لینے کے یہ دونوں طریقے مفت ہیں 

اور آپ کو اپنا نام نہیں بتانا پڑتا۔

اور  الفاظ 
نی معا

Anonym )گمنام( = 
اپنا نام بتاۓ بغیر

Nettby اور Facebook بند
Forsand skole کے کئ بچوں کو Facebook اور Nettby پر 

دوسرے لوگ تنگ کرتے تھے۔ اس لیےاس سکول نے اب سکول 
کے کمپیوٹروں پر Facebook اور Nettby کو بند کروا دیا ہے۔

 nrk.no :خبر کا ذریعہ

شاور لینے سے ڈرنے والے
Saltdal میں سکول کے کئ بچے سپورٹس یا سوئمنگ کے بعد 

شاور نہیں کرتے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ کوئی ان کی فوٹو کھینچ 
لے گا۔ کئ بچوں کو موبائل یا انٹرنیٹ پر دھمکیاں بھی ملتی ہیں 

یا لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ بچے سکول 
سے بہت زیادہ چھٹیاں کرتے ہیں اور بہت سے جھگڑے ہوۓ 

ہیں۔ اس لیے Saltdal کے پولیس شیرف چاہتے ہیں کہ سکول 
میں موبائل فون کا استعمال بالکل منع کر دیا جاۓ۔

 Saltenposten.no :خبر کا ذریعہ

"Klar Melding"
آج کالس میں کسی نے مجھے اپنے موبائل پر ایک فوٹو 
دکھائی۔ فوٹو میں XX شیشے کے سامنے موبائل پکڑے 

کمر سے اوپر ننگی کھڑی تھی۔ پھر ہماری ٹیچر آ گئ اور 
اس نے بھی فوٹو دیکھ لی۔ ٹیچر نے فوٹو دیکھ کر باقی سب 

لوگوں کی طرح نہیں کیا بلکہ وہ خاموش کھڑی رہ گئ 
اور کچھ اداس لگ رہی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ XX کی 
زندگی میں کچھ مشکلیں ہیں اور جب کسی کی زندگی میں 
مشکلیں ہوں تو وہ عجیب عجیب حرکتیں کر سکتا ہے اور 
دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا!
کالس کے سب بچوں کا کہنا ہے کہ "خود اس لڑکی کی 

وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے!" اور چاہے کسی دوسرے نے 
موبائل جھپٹ کر فوٹو دوسروں کو بھیجی ہو، غلطی تو لڑکی 

کی ہے کہ اس نے موبائل سے ایسی تصویریں کھینچیں۔
معاف کرنا! اگر میں موبائل سے تصویریں کھینچوں 

اور کوئی بدتمیز انسان میری اجازت کے بغیر چوری سے 
موبائل لے کر تصویریں دیکھنا شروع کر دے اور پھر ہر 
طرح کے لوگوں کو آگے بھیج دے تو کیا یہ میری غلطی 

ہے: ہر شخص جو یہ افواہ آگے پھیال رہا ہے اور دوسروں 
کو فوٹو دکھا رہا ہے – وہ بدتمیز اور تنگ کرنے واال ہے!

لکھنے والی: 14 سالہ لڑکی
 barneombudet.no :خبر کا ذریعہ
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کیا آپ کو اپنے چھوٹے بھائی  … 
سے محّبت ہو گئ تھی؟

ہے نا شرمندگی کی بات؟ آپ جس لڑکے کو اپنے سپنوں کا شہزادہ 
سمجھ کر کئ ہفتوں سے چیٹ کر رہی تھیں، وہ اصل میں آپ کا 

چھوٹا بھائی تھا جو آپ کو چکر دے رہا تھا۔

شاید آپ کو تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو واقعی 
کچھ کچھ محّبت ہو چلی تھی؟

اگر آپ سے ایسی بے وقوفی ہو جاۓ تو ظاہر ہے آپ کو اچھا نہیں 
لگتا لیکن بھال آپ کو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر 

جن لوگوں کے ساتھ چیٹ کرتی ہیں، وہ اصل میں کون ہیں؟

 اچھی طرح سوچ لیا کریں – جب چکر دینا آسان ہو تو
کوئی آپ کو بھی آسانی سے چکر دے سکتا ہے!
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انفارمیشن بھیجنا ٹھیک ہے؟پر ملنے والے اجنبی لوگوں کو تصویریں اور دوسری ذاتی کی ہے جسے آپ جانتے نہیں؟ کیا آپ کے خیال میں انٹرنیٹ کیا کبھی آپ نے انٹرنیٹ پر کسی ایسے شخص سے بات رکھیں گے یا کسی کو اس بارے میں بتائیں گے؟پہنچ جائیں – تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ بات اپنے تک ہی جاۓ آپ کو کوئی بری بات کہی جاۓ یا آپ کسی گندے پیج پر اگر انٹرنیٹ پر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی والی بات ہو آپ کا کیا خیال ہے؟
کیلئے مشورے دیں۔نک نیم اور اصل نام کے استعمال کے بارے میں اصول بنانے استعمال کرنا بہتر ہے اور کب اپنا اصل نام استعمال کرنا بہتر ہے۔کرتے ہیں؟ آپس میں بات کریں کہ کن صورتوں میں نک نیم اصل نام استعمال کرتے ہیں اور کتنے لوگ نک نیم استعمال آپ کی کالس میں کتنے لوگ اپنے انٹرنیٹ پروفائلز میں اپنا مشقیں:

سچ نہیں بتاتے کہ وہ کون ہیں اور کیا چاہتے 
ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کم ہی لوگوں کے ساتھ 
ذہن  یہ  بھی  پھر  لیکن  ہیں  برے واقعات ہوتے 
میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایسے واقعات 

ہو سکتے ہیں۔
یا   Nettby بالگ،  اپنے  باتیں  سی  بہت 
Facebook پر شیئر کرنا ٹھیک بھی ہے اور 
محفوظ بھی۔ کچھ  باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو 
اپنے کسی قریبی دوست کو آمنے سامنے بتانا 

بہتر اور زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔

  یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں
  ہے کہ آپ کونسی باتیں 

 کسے بتانا چاہیں گے۔

آپ کس سے باتیں کر 
رہے ہیں - اصل میں؟

کیا انٹرنیٹ پر آپ کا کوئی نک نیم ہے؟ پھر آپ 
کے دوستوں کو تو آپ کا نک نیم ضرور پتہ ہو 
گا لیکن اور لوگوں کو نہیں پتہ ہو گا کہ اس نام 
کے پیچھے کون ہے – انہیں نہ آپ کا نام پتہ 
ہے اور نہ عمر اور نہ ہی یہ پتہ ہے کہ یہ کوئی 
جیسے  سائیٹس  ویب  بعض  لڑکی۔  یا  ہے  لڑکا 
Facebook پر پورا نام استعمال کرنا عام ہے 
انفارمیشن  اور  بارے میں کچھ  اپنے  اور لوگ 
بھی دیتے ہیں۔ بعض دوسرے سائیٹس پر آپ اپنا 
نام بتاۓ بغیر شامل ہو سکتے ہیں یا چاہیں تو 

نک نیم استعمال کر سکتے ہیں۔

سچ، یا ...
آپ  کہ  ہے  لگتی  زبردست  بہت  بات  یہ  شاید 
اپنی ایک بالکل نئ شناخت گھڑ سکتے ہیں اور 
چاہے تو آپ لڑکا بن جائیں چاہے لڑکی، پھر جو 
کا  بالوں  اور  دلچسپیاں  مرضی عمر، شہریت، 
رنگ دوسروں کو بتاتے رہیں۔ ایک شام کیلئے 
کی  مزے  کتنی  جانا  بن  سٹار  سپر  سالہ   20
بات ہے! لیکن ایسا جعلی پروفائل بنانا صرف 
آپ کیلئے ہی ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 
 Emilie پر جو بہت اچھی سی لڑکی Nettby
آپ کی دوست بنی ہے، وہ اس کا اصلی نام نہ 
ہو۔ اور شاید وہ 12 سال کی بھی نہ ہو۔ شاید یہ 
Emilie اصل میں Gunnar ہے اور اس کی 

عمر 47 سال ہے!؟!
مل  سے  لوگوں  سے  بہت  آپ  پر  انٹرنیٹ 
سکتے ہیں جن سے مل کر خوشی ہوتی ہے۔ ان 
میں سے زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن 
بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو 

کل، ایک 17 سالہ ہیرو: ہیلو! کیا ہو رہا ہے بھئ؟ میرا نام Ronny  ہے۔ مجھے ہیوی میٹل اور بھرے بھرے سینے والی 
:D … لڑکیاں بہت پسند ہیں! کیا تمہیں بھی

آج، ایک 11 سالہ پیاری سی بچی: ہاۓ، میرا نام Line ہے اور میں 12 سال کی ہونے والی ہوں۔ مجھے ہائی سکول 
میوزیکل بہت پسند ہے اور گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ کیا کسی دن ہم مل سکتے ہیں؟
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بٹن سرخ 
بہت سے چیٹ سائیٹس پر آپ کو ایک سرخ بٹن نظر آتا ہے جس پر 

POLITI لکھا ہوتا ہے۔ اگر قانون کے خالف کوئی بات ہو اور اس کی وجہ 
سے کسی طرح کی زیادتی ہو سکتی ہو تو آپ کسی بڑے کو ضرور بتائیں 

جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ اس سرخ بٹن پر بھی کلک کر سکتے 
ہیں۔ اس طرح آپ سیدھے پولیس کے اطالعی سنٹر تک پہنچ جائیں گے 
 جہاں آپ یہ انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے یا کیا ہوا

ہے۔ یہ بٹن صرف اس وقت استعمال کرنے کیلئے ہے 
جب کوئی خطرے والی بات لگ رہی ہو۔ اگر کوئی آپ 
کو چھیڑے یا کسی اور طرح پریشان کرے تو بہتر ہے 
کہ آپ کسی بڑے سے بات کریں یا نارویجن ریڈ کراس 
 www.korspahalsen.no کو 21 333 800 پر یا
پر بتائیں۔ مدد لینے کے یہ دونوں طریقے مفت ہیں اور 

آپ کو اپنا نام نہیں بتانا پڑتا۔

معانی اور  الفاظ 
Identitet )شناخت( = انسان اپنے بارے میں کیا سمجھتا 

ہے اور اپنے بارے میں دوسروں کا کیا خیال پسند کرتا ہے۔

Overgrep )زیادتی( = کسی ایسی بات پر مجبور کیے 
جانا جو انسان نہ کرنا چاہتا ہو۔ زیادتی کی کئ صورتیں ہیں 

جیسے جسمانی، جذباتی یا جنسی زیادتی۔

سوچیں خود 
بہت سے لوگوں کو دوسرے لوگ ایسے ویب سائیٹس کے لنک بھیجتے ہیں جن 

کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ویب سائیٹس ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے کہ 
ان پر موجود چیزوں کا پتہ چلنے کے بعد آپ ان پر جانا پسند کریں۔ 8 اور 18 

سال کے درمیان عمر کے بچوں کے ایک سروے میں 42 فیصد نے جواب دیا کہ 
وہ اپنی مرضی کے خالف ایسے پیجز پر جا چکے ہیں جن میں غلط قسم کی اور 
مار پیٹ والی چیزیں تھی۔ آدھے کے قریب بچوں کا جواب تھا کہ وہ اپنی مرضی 
کے بغیر پورنوگرافک پیجز پر جا چکے ہیں۔ کسی بھی لنک کو کلک کرنے سے 

پہلے ویب ایڈریس کو دیکھ لینا یا پیج کے بارے میں پتہ کرنا بہتر ہوتا ہے – 
 ورنہ اسے رہنے ہی دیں۔

 Trygg bruk-undersøkelsen 2008 (Medietilsynet) :ذریعہ

چیزیں گندی  پر  انٹرنیٹ 
جب آپ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو آپ ایسے پیجز پر پہنچ سکتے ہیں جو آپ کو برے لگیں 
اور آپ انہیں دیکھنا پسند نہ کریں۔ بے شمار پیجز پر مارپیٹ اور ظلم دکھایا جاتا ہے یا ننگے 
لوگ ہوتے ہیں۔ ننگے ہونا تو کوئی غلط بات نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں شاید 

نہ ہی دیکھنا بہتر ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو بری لگے تو یہ بہت 
ضروری ہے کہ آپ اپنے امی ابو میں سے کسی ایک کو، اپنے ٹیچر کو یا کسی اور بڑے کو 

بتائیں جس پر آپ کو بھروسہ ہو۔

یہ ضرور پتہ ہونا چاہیئے کہ دوسری طرف کون ہے
- میں کیمرا استعمال کروں یا نہیں، یہ فیصلہ میں اس لحاظ سے 

کرتا ہوں کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر MSN پر پہلی 
دفعہ باتیں کرتے ہوۓ کوئی مجھے کیمرا استعمال کرنے کو 

کہے تو میں صرف تب ہاں کہتا ہوں جب میں اسے جانتا ہوں۔ 
اگر کوئی مثال کے طور پر یہ کہے کہ وہ قریب کے سکول میں 

پڑھتا ہے اور مجھ سے میری فرینڈ کی تصویر مانگے تو میں 
انکار کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے دوستوں کی تصویریں نہیں 

بھیج سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ تم واقعی وہی ہو جو تم بتا 
رہے ہو، ایک 13 سالہ لڑکا Aftenposten کو بتاتا ہے۔

اسی کالس کے ایک بچے کے خیال میں ہمیں کبھی پوری 
 طرح پتہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ 

– وہ کہتا ہے: ہو سکتا ہے دوسری طرف کوئی 60 سالہ بڈھا 
ہو جو آپ سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔ پھر بھی ان لڑکوں 
کا خیال ہے کہ اگر کوئی اپنے بارے میں صحیح نہ بتا رہا 

تو تو آپ کو جلد ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر کیمرے کے 
سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کر بیٹھنے والوں کی داستانیں 
ان لوگوں کو اور بھی شرمندہ کراتی ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ 
انہوں نے خود بھی بے احتیاطی کی ہے۔ ہر حرکت ایسی 

نہیں ہوتی جو دوستوں کے دیکھنے کیلئے ٹھیک ہو۔
 Aftenposten :ذریعہ

بدلے کی خواہش 
امریکہ میں 13 سالہ میگن MySpace پر 16 سالہ 

جاش ایونز کے ساتھ چیٹ کرتی تھی۔ میگن کو جاش اچھا 
لگتا تھا اور وہ آن الئن بہت باتیں کیا کرتے تھے۔ آہستہ 

آہستہ جاش کا روّیہ پہلے جتنا اچھا نہ رہا۔ جاش نے اسے 
لکھا کہ میں نے سنا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا 
سلوک نہیں کرتی اور سارے سکول کو پتہ ہے تم کیسی 
لڑکی ہو۔ آخر جاش نے کہا کہ سب لوگ تم سے نفرت 
کرتے ہیں اور اگر تم اس دنیا میں نہ رہو تو دنیا کیلئے 

بہتر ہے۔ اسی روز میگن نے خودکشی کر لی۔
بعد میں پتہ چال کہ جاش نام کا کوئی لڑکا تھا ہی 
نہیں بلکہ میگن کی ایک پرانی سہیلی کی ماں نے یہ 
پروفائل بنا رکھا تھا۔ چیٹنگ کے ذریعے وہ عورت 

جاننا چاہتی تھی کہ میگن اس کی بیٹی کے بارے 
میں کیا خیاالت رکھتی ہے اور کیا میگن نے اس 

کے بارے میں افواہیں پھیالئی ہیں۔
 The New York Times :ذریعہ
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آپ کا کیا خیال ہے؟

کیا آپ کیلئے ایسے اصول ہیں کہ آپ موبائل اور کمپیوٹر کو کس طرح 

استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا اصول بنانے میں آپ کو بھی شامل کیا گیا تھا؟ 

کیا آپ کو اپنے لیے بناۓ جانے والے اصول ٹھیک لگتے ہیں؟

آپ کے خیال میں کس وجہ سے کئ ماں باپ اپنے بچوں کے کمیپوٹر پر 

الگ اور موبائل میں میسیجز چیک کرتے ہیں؟

کیا آپ کے ماں باپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کے ہر کام کے بارے میں انہیں 

پتہ ہو؟ آپ کس کے ساتھ ہوتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں اور ان لوگوں سے 

ملنے پر کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کو بڑوں کے ہر کام کی خبر رکھنے کا حق ہے؟

کچھ ماں باپ Facebook یا دوسری آن الئن کمیونٹیز میں اپنے بچوں کی 

تصویریں لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے گھر والے دکھا سکیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ 

کیا پہلے بچوں سے پوچھا جانا چاہیئے؟ کیا اتنے چھوٹے بچے کی تصویریں 

انٹرنیٹ پر لگانا ٹھیک ہے جو ابھی اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا؟

مشقیں:

بعض ویب سائیٹس دیکھنے کیلئے عمر کی حد ہوتی ہے یعنی ایک خاص عمر 

 Facebook ،سے بڑے لوگ ہی ویب سائیٹ پر جا سکتے ہیں۔ پتہ کریں کہ

Habbo اور دوسری آن الئن کمیونیٹیز کیلئے عمر کی کیا حد ہے۔ آپ کے 

خیال میں انہوں نے عمر کی حد کیوں لگائی ہے؟ سینما میں عام طور پر 

عمر کی پابندی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کیا انٹرنیٹ پر عمر کی حد کا بھی 

آپ کو اتنا ہی لحاظ ہے؟ کیوں/کیوں نہیں؟

کیا یہ ضروری ہے کہ گھر اور سکول میں انٹرنیٹ اور موبائل کے استعمال 

کیلئے اصول ہوں؟ کیوں؟ گروپ بنا کر آپس میں بات کریں اور آپ کے 

خیال میں جیسے اصول ہونے چاہیئں، ویسے اصول بنائیں۔ کیا گھر اور 

سکول میں ایک جیسے اصول ہونے چاہیئں، یا الگ الگ؟ اپنے ٹیچر یا ماں 

باپ کے ساتھ اصولوں کے بارے میں بات کریں۔

کون طے کرے گا؟

اس لڑکے کے ماں باپ کی ناراضگی کی بہت 
بند  ہر وقت  وہ  اگر  ہیں۔  ہو سکتی  سی وجہیں 
کمرے میں اکیال بیٹھا آن الئن گیمز کھیلتا رہتا 
ہے تو شاید ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا 
کوئی دوست نہیں ہے۔ شاید انہوں نے پہلے اس 
کے ساتھ طے کیا ہو کہ وہ دن میں ایک گھنٹے 
سے زیادہ کمپیوٹر پر نہیں بیٹھے گا اور اب وہ 
اس سے بہت زیادہ وقت لے چکا ہے۔ یہ بھی ہو 
سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا الگ چیک کیا ہو 
اور انہیں پتہ چال ہو کہ وہ ایسے ویب سائیٹس 

دیکھتا رہا ہے جن کی اسے اجازت نہیں ہے۔

کیا چیک کرنا ٹھیک ہے؟
کچھ بچوں کے ماں باپ ان کے کمپیوٹر پر الگ 
یا ہسٹری چیک کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ 
بچے کونسے ویب سائیٹس پر گئے تھے۔ کچھ 
ماں باپ بچوں کو اپنا موبائل دکھانے کیلئے بھی 
کہتے ہیں تاکہ وہ بچوں کے بھیجے ہوۓ اور 
بچوں کو آنے والے میسیجز پڑھ سکیں۔ کئ ماں 
باپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تکلیف دہ یا 
افسوسناک باتوں سے بچانے کیلئے ایسا کرتے 
ہیں۔ لیکن کچھ دوسرے ماں باپ کے خیال میں 
نہ تو بچوں کا کمپیوٹر چیک کرنا صحیح ہے 

اور نہ ہی موبائل۔
زیادہ تر سکولوں میں انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور 
موبائل کے استعمال کیلئے اصول موجود ہیں۔ 
ہیں۔  ہوتے  اصول  ایسے  بھی  میں  گھروں  کئ 
لیکن کچھ گھروں میں بالکل اصول نہیں ہوتے۔ 
کچھ بچوں کو لگتا ہے کہ انہیں ضرورت سے 
دیا  حکم  کا  پابندی  کی  اصولوں  سخت  زیادہ 
جاتا ہے اور انہیں اپنے دوستوں پر رشک آتا 

بس بہت ہو چکا! دروازہ دھڑ سے کھلتا ہے اور غصے میں بھری ماما اندر آتی ہیں۔ ان کے پیچھے اتنے ہی غصے میں 
پاپا بھی ہیں۔ انہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں لگتا  کہ بیٹا چار گھنٹوں سے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کے گھر میں 

ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ وہ ہوم ورک کے بارے میں شکایت کرتا ہے اور نہ ہی چھوٹی بہن کے ساتھ لڑتا ہے۔

کی  باتوں  زیادہ  بہت  جنہیں  ہے 
کو  بچوں  جن  لیکن  ہو۔  اجازت 
ہے،  ہوتی  اجازت  کی  بات  ہر 
شاید وہ چاہتے ہوں کہ ان کیلئے 
پابندیاں  بہت  تھوڑی  کوئی  بھی 
لگاۓ۔ جیسے انہیں کتنے گھنٹے 
گزارنے  سامنے  کے  سکرین 
ویب  کونسے  ہے،  اجازت  کی 
سائیٹس سے دور رہنا ہے اور 
گیمز  الئن  آن  کی  قسم  کس 

کھیلنے کی اجازت ہے؟
کبھی کبھی اصولوں کا ہونا 

اچھا ہوتا ہے۔

  آپ خود یہ طے کرنے میں 
  شامل ہو سکتے ہیں کہ آپ 

 کیلئے کونسے اصول ہوں گے۔
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سکول کو کیا کچھ 
چیک کرنے کی اجازت 

ہے؟
اصل میں تو سکول کو اپنے یہاں 
پڑھنے والے بچوں کے انٹرنیٹ 

کے استعمال کی نگرانی کرنے کی 
اجازت نہیں ہے۔ اگر قانون کے خالف 
کوئی حرکت ہو تو پولیس سکول کے 

server میں الگ دیکھ کر پتہ چال 
سکتی ہے کہ یہ حرکت کس نے کی 
ہے۔ ڈاٹا انسپیکٹوریٹ کا مشورہ ہے 

کہ سکول اپنے یہاں پڑھنے والے 
بچوں کی نگرانی کم ہی رکھیں اور 

بتائیں کہ کیا رجسٹر کیا جاتا ہے اور 
کیوں۔

معانی اور  الفاظ 
Logg )الگ( = انٹرنیٹ پر آپ کے کاموں کا ریکارڈ 
جیسے آپ کونسے پیجز پر گئے یا MSN پر آپ کی 

لوگوں کے ساتھ باتیں۔

Filter )فلٹر( = ان ویب پیجز پر جانے سے روکنے واال 
پروگرام جن پر نہیں جانا چاہیئے۔

Nettleser )ویب براؤزر( = وہ پروگرام جو انٹرنیٹ 
پر موجود چیزیں دیکھنے کیلئے استعمال ہوتا ہے )جیسے 

)Safari یا Internet Explorer

ایک کھلی ڈائری کی طرح
ہسٹری کی مدد سے دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 

آپ کن ویب سائیٹس پر گئے تھے۔ زیادہ تر ویب براؤزرز 
میں الگ اور ہسٹری کو "verktøy" مینو میں ڈیلیٹ 

کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ خود الگ کو ڈیلیٹ نہ کریں تو 
دوسرے لوگ پتہ چال سکتے ہیں کہ آپ کونسے ویب 

سائیٹس پر جاتے ہیں۔

یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی بات 
جاۓ سنی 

بچوں کے حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ )FN( نے ایک 
قانون بنایا ہوا ہے جس میں یہ بھی لکھا ہے:

بچے کو ان سب معامالت میں اپنی راۓ بتانے کا حق  �
حاصل ہے جن کا تعلق بچے سے ہے۔ بچے کے خیاالت کو 

اہمیت دی جاۓ گی۔
بچے کی پرائیویٹ زندگی میں بغیر وجہ اور ضرورت کے،  �

یا قانون کے خالف، مداخلت نہیں کی جاۓ گی۔ بچے کو 
اس کی عزت اور شہرت پر غیر قانونی حملے سے محفوظ 

رکھا جاۓ گا۔
ناروے میں بھی 'بچوں کا قانون' ہے جو کہتا ہے کہ عمر کے 

ساتھ ساتھ بچے کو زیادہ باتوں کا فیصلہ خود کرنے کا حق 
ہوتا ہے۔ بچوں کا سرکاری نگران مشورہ دیتا ہے کہ ماں باپ 
بچے کی بات کو اہمیت دیں اور اگر وہ انٹرنیٹ پر بچے کی 
انفارمیشن اور تصویریں لگانا چاہتے ہوں تو انہیں اس بارے 
میں بچے کی راۓ یعنی سوچ سننی چاہیئے۔ اس کا مطلب یہ 

ہے کہ آپ کی راۓ اہم ہے، چاہے آپ ابھی چھوٹے ہیں۔

لیکن بچوں کے بارے میں اقوام متحدہ کا کنونشن یہ بھی کہتا 
ہے: "ماں اور باپ، دونوں پر اس لحاظ سے بچے کا دھیان 

رکھنے اور اس کی نشوونما کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بچے 
کی بہتری کس بات میں ہے"۔ اگر آپ کے ماں باپ کے خیال 
میں کوئی چیز آپ کیلئے نقصان دہ ہے تو وہ آپ کو اس چیز 
سے محفوظ رکھنے کیلئے ذمہ دار ہیں۔ اگر انہیں شک ہو کہ 

آپ انٹرنیٹ پر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کیلئے یا کسی 
اور کیلئے نقصان دہ یا خطرناک ہے تو وہ آپ پر پابندی لگا 

سکتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ پر کیا کرنے کی اجازت ہے۔

ung.no پر ایک باپ کا خط
میں ایک 13 سالہ لڑکی کا باپ ہوں۔ 

میری پہلی خواہش یہی ہے کہ میری بیٹی 
کو وہی آزادی حاصل ہو جو میں خود 

اس عمر میں اپنے لیے چاہتا تھا۔ یہ غلط 
ہے کہ ماں باپ ضرورت سے زیادہ 
نگرانی کرتے رہیں۔ بچوں کا احترام 

کریں تو بچے بھی آپ کا احترام کریں 
گے۔ مجھے بہت احساس ہے کہ کچھ 
باتیں ماں باپ سے پوچھنا مشکل بھی 
ہوتا ہے اور غلط بھی۔ مجھے یہ بھی 
ڈر ہے کہ وہ مشکل میں پھنس جاۓ 

گی اس لیے میں کچھ حدیں طے کرتا 
ہوں لیکن جب تک وہ غلط راستے پر 

نہیں چل پڑتی، وہ "آزاد" ہے۔
پاپا۔

"Klar Melding"
 save الگ msn ماما اور پاپا میرا

کرتے ہیں! میں مشکل میں ہوں!!  
S-: کیونکہ جب میں لڑکوں کے 
ساتھ باتیں کرتی ہوں اور کسی 

کے ساتھ تعلق بڑھانا چاہتی ہوں 
تو میں کھل کر نہیں لکھ سکتی کہ 
میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں 
کیونکہ پھر تو ماما اور پاپا دیکھ 

لیں گے کہ میں اور لڑکا آپس میں 
فلرٹ کر رہے ہیں۔ مجھے بہت 

شرمندگی ہو گی اگر ماما اور پاپا 
 ÅÅÅ jeg" ایسی باتیں پڑھیں کہ

 your" یا "elsker deg SÅÅÅ
hot and I’m not".۔ ہے نہ 
شرمندگی کی بات۔ کیا آپ لوگ 

یہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ میرے 
 save الگ msn ماں باپ میرا

کرتے ہیں؟
لکھنے والی: 12 سالہ لڑکی

 barneombudet.no :ذریعہ





آپ تو اپنے کام سے کافی خوش تھے، ہے نا؟ پہلی ہی سرچ میں آپ کو عین 
وہ چیزیں مل گئیں جن کی مضمون کیلئے ضرورت تھی۔

شاید آپ چیک کرنا بھول گئے کہ یہ باتیں کس نے انٹرنیٹ پر لکھی تھیں اور 
بڑی تیزی سے آپ نے بالکل اوٹ پٹانگ مضمون لکھ کر ٹیچر کو دے دیا؟

شاید اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ دوسرے لوگ آپ پر ہنس رہے تھے 
لیکن اگلی دفعہ اس قسم کی صورتحال سے بچنے کیلئے آپ کیا کر سکتے ہیں؟

کیا آپ نے اس طرح کے گھوڑے کے   …
بارے میں مضمون لکھا تھا؟؟؟

17

اچھی طرح سوچ لیا کریں – انٹرنیٹ پر آپ کو خود سچ اور گپ 
کے درمیان فرق کرنا پڑتا ہے!
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آپ کا کیا خیال ہے؟

کیا کبھی آپ کو انٹرنیٹ پر ایسی انفارمیشن ملی ہے جو 

غلط تھی؟ کیا آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا؟

جب آپ انٹرنیٹ پر انفارمیشن تالش کر رہے ہوں تو یہ چیک 

کرنا مفید ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن بھیجنے واال کون ہے۔ 

آپ  انفارمیشن بھیجنے والے کس قسم کے لوگوں یا گروپوں 

پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سکول الئبریری کی کتابوں میں 

درست لکھا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر کو 

ہر بات کا بالکل صحیح جواب آتا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ 

چل سکتا ہے کہ کس انفارمیشن پر بھروسہ کرنا چاہیئے؟

کیا آپ نے کبھی انٹرنیٹ سے میوزک یا فلم ڈاؤن لوڈ کی ہے؟ 

کیا آپ نے یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی قیمت ادا کی تھی؟ کیا 

بعد میں آپ نے میوزک یا فلم کسی اور کے ساتھ شیئر کی؟

مشقیں:

آپ انٹرنیٹ سے حاصل کی گئ انفارمیشن کو سکول کے 

کام میں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ پتہ کریں کہ کیا 

سکول نے اس طرح کی انفارمیشن کے استعمال کیلئے 

اصول بنا رکھے ہیں۔ اصول بنانے کیلئے خود مشورے دیں۔

لفظ "opphavsrett" )کاپی رائٹ( کا مطلب تالش کریں۔

آپ کس پر بھروسہ 
کر سکتے ہیں؟

ہی  ساتھ  کے  پڑھنے  باتیں  کچھ  دفعہ  بعض 
صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن 
بعض دفعہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چالنا مشکل 
ہو سکتا ہے۔ جب آپ ٹی وی پر خبریں دیکھیں، 
اخبار میں کچھ پڑھیں تو آپ کو بہت یقین ہوتا 
ہے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں کہ رہے ہیں یا گپ 
بازی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر ہوں 
پر  انفارمیشن  گئ  دی  پر  انٹرنیٹ  آپ  شاید  تو 
بھی بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ہمیشہ 

بھروسے کے الئق نہیں ہوتیں۔
ذمہ  کی  چینلز  وی  ٹی  اور  اخباروں  سب 
داری ہے کہ وہ درست خبریں چھاپیں اور نشر 
دیں  خبریں  غلط  کر  بوجھ  جان  وہ  اگر  کریں۔ 
تو انہیں سزا ہو سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کا معاملہ 
اعظم،  وزیر  اخبار،  لوگ  سب  یہاں  ہے۔  فرق 
مختلف  آپ  اور  ہمسایہ  کا  آپ  کلب،  سپورٹس 
ہیں  سکتے  کر  لوڈ  اپ  انفارمیشن  کی  طرح 
اور دنیا جہان کی چیزوں کے بارے میں اپنے 

خیاالت لکھ سکتے ہیں۔

کھلی چھٹی؟
سکول  کو  ابو  امی  کے  آپ  میں  زمانے  جس 
کیلئے Beatles پر مضمون لکھنا ہوتا تھا، وہ 
الئبریری جا کر انفارمیشن ڈھونڈتے تھے۔ ذرا 
ہے! صرف  آسانی  کتنی  کیلئے  آپ  کہ  دیکھیں 
تحاشہ  بے  جہان سے  دنیا  آپ  کر  دبا  بٹن  چند 
انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ 
ساتھ آپ خود بھی انفارمیشن اپ لوڈ کر سکتے 
ہیں جیسے Wikipedia پر۔ پھر لوگ آپ سے 

سیکھ سکتے ہیں۔

یہ بالکل سچ ہے! آسٹریلیا میں پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہنے کی بجاۓ نیچے 
سے اوپر کی طرف بہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا خط استوا کی دوسری 

طرف واقع ہے۔ پتہ ہے؟ میں نے انٹرنیٹ پر سرفنگ کرتے ہوۓ یہ پڑھا تھا۔

انفارمیشن  انٹرنیٹ تصویریں، میوزک اور 
تالش اور شیئر کرنے کیلئے بہت زبردست چیز 
کی  کرنے  استعمال  چیز  ہر  کو  آپ  لیکن  ہے۔ 
اور  میوزک، تصویریں  ہے۔  نہیں  کھلی چھٹی 
فلمیں وغیرہ بنانے والوں کی اجازت کے بغیر 
ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ یا استعمال کرنا منع ہوتا 
ہے۔ جب آپ انٹرنیٹ سے حاصل کیا گیا کوئی 
استعمال  میں  وغیرہ  مضمون  اپنے  ٹیکسٹ 
بتانا ضروری ہے کہ آپ نے یہ  کریں تو یہ 

ٹیکسٹ کہاں سے لیا ہے۔

بھروسے کے الئق سائیٹ؟
نے ضرور  آپ  کیلئے  کرنے  کام  کا  سکول 
کے  کر  سرچ  پر   Google یا   Kvasir
کو  آپ  شاید  گی۔  ہو  کی  حاصل  انفارمیشن 
اپنے سرچ ورڈ پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں 
ہٹس ملی ہوں۔ پھر تو یہ جاننا بہت مشکل 
درست  کر  جا  پر  سائیٹ  کس  آپ  کہ  ہے 
ہیں! کونسی  انفارمیشن حاصل کر سکتے 
جگہ بھروسے کے الئق ہے؟ یہ انفارمیشن 
انفارمیشن کب  ہے؟  لگائی  یہاں  نے  کس 
یہ  کہ  ہے  سکتا  ہو  یہ  کیا  گئ؟  لگائی 
اب  اور  ہے  چکی  ہو  پرانی  انفارمیشن 

درست نہیں ہے؟

  آپ جو کچھ بھی پڑھیں یا دیکھیں،
 اسے پرکھیں۔ ہر بات درست نہیں ہوتی۔



19

یہ آپ نے کہاں دیکھا؟
جب آپ انٹرنیٹ یا دوسری جگہوں سے انفارمیشن حاصل کر کے 
مثال کے طور پر اسے سکول کے کام میں استعمال کرتے ہیں تو 
ہمیشہ یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی۔ کئ 

 Google لکھ دیتے ہیں لیکن Google بچے حوالے کے طور پر
ایک سرچ انجن ہے جو صرف یہ بتاتا ہے کہ کن دوسری جگہوں پر 

انفارمیشن موجود ہے۔ اس لیے آپ کو ذرا اور کلک کر کے آگے جانا 
ہو گا تاکہ پتہ چلے کہ انفارمیشن کہاں سے مل رہی ہے۔

معانی اور  الفاظ 
Kildehenvisning 

)حوالہ دینا( = یہ بتانا کہ آپ نے 
انفارمیشن کہاں سے لی ہے۔

Kritisk )پرکھ کر صحیح یا غلط 
طے کرنا( = کسی چیز کے بارے 

میں سوال کرنا، چیک کرنا کہ ایک 
چیز ویسی ہی ہے جیسی کہی جا 

رہی ہے۔

سوچیں خود 
کچھ ٹیچرز ایک پروگرام 

استعمال کرتے ہیں جس سے 
وہ آپ کی لکھی ہوئی چیزوں 

کو انٹرنیٹ پر چیک کر 
سکتے ہیں۔ اس طرح انہیں پتہ 

چل سکتا ہے کہ کیا آپ نے 
انٹرنیٹ سے سیدھی نقل ماری 
ہے یا آپ نے اپنے الفاظ میں 

لکھا ہے۔

مفت!؟
ایسے بہت سے ویب سائیٹس ہیں جہاں آپ میوزک، فلمیں یا تصویریں شیئر کر 
سکتے ہیں۔ اگر میوزک یا فلم بنانے والے نے اس کی اجازت دے رکھی ہو تو یہ 

قانون کے خالف نہیں ہے لیکن ایسے ویب سائیٹس پر بہت سی ایسی چیزیں اپ لوڈ 
کر دی جاتی ہیں جن کیلئے اصل مالک سے اجازت نہیں لی جاتی۔ میوزک اور فلمیں 
بنانے پر پیسہ لگتا ہے اور جو لوگ اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، وہ اپنی محنت 

کے پیسے لینا چاہتے ہیں۔

کیا آپ کو اپنی بنائی ہوئی فلم یا سکول پراجیکٹ کیلئے میوزک یا ساؤنڈ ایفیکیٹس 
کی ضرورت ہے؟ چاہے آپ نے سی ڈی خریدی ہو، آپ کو یہ میوزک اپنی فلم 

میں استعمال کر کے فلم کو YouTube وغیرہ پر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن 
انٹرنیٹ پر بہت سا میوزک مل جاتا ہے جسے استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے! 
 Royalty-free یا Creative commons music ایسا میوزک ڈھونڈنے کیلئے

music سرچ کریں۔ اگر آپ کو تصویروں کی ضرورت ہے اور آپ قانون نہیں توڑنا 
چاہتے تو آپ Creative commons pictures سرچ کر سکتے ہیں۔

سیدھا جیل میں
2007 میں ایک 45 سالہ آدمی کو 

 انٹرنیٹ پر فلم "Pitbullterje" اپ لوڈ 
کرنے پر 15 دن کی قید سنائی گئ۔ 

اسے فلم کے حقوق رکھنے والوں کو 
50000 کرونر معاوضہ بھی ادا کرنا پڑا۔

 dagsavisen.no :ذریعہ

سکول کا کام Google سے 
کروایا جاتا ہے

سکول کے طالبعلم انٹرنیٹ سے تحریریں 
نقل کر کے زیادہ نمبر حاصل کر لیتے 

ہیں۔ Aftenposten نے جن ہائی 
سکولوں سے بات کی ہے، ان سب 

میں یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ طالبعلموں 
نے سکول کے کام میں انٹرنیٹ سے 
سارا کام یا کچھ کام نقل کیا تھا۔ کئ 

طالبعلموں کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح 
کاپی کرنا نقل اور دھوکہ ہے۔

 Aftenposten :ذریعہ

"Klar Melding"
 Eminem بہت عرصہ پہلے میں نے
کے میوزک اور تصویروں والی ایک 
وڈیو اپ لوڈ کی تھی۔ اب مجھے کسی 
نے بتایا ہے ہے اس وڈیو کے حقوق 

ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے یہ بھی 
لکھا کہ وڈیو انٹرنیٹ سے ہٹا دی گئ 

ہے۔ کیا اب مجھے جرمانہ تو نہیں 
کیا جاۓ گا؟ مجھے اس بات کا کچھ 
ڈر ہے اور یہ ڈر بھی ہے کہ میرے 
ماں باپ مجھ سے مایوس ہوں گے۔

لکھنے واال، 15 سالہ لڑکا
 barneombudet.no :ذریعہ
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آپ کا کیا خیال ہے؟
کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پر بیٹھے کام 

کرتے ہوۓ اشتہار آتے رہنے کی وجہ سے آپ کے کام 

کا ہرج ہو؟ آپ کے خیال میں اشتہاروں کو اس طریقے 

سے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو گیمز والے 

کسی ویب سائیٹ کا پتہ ہے جو  کوئی چیز بیچنے کی 

خواہشمند کمپنی نے بنایا ہو؟ یہ کونسے ویب سائیٹس ہیں؟

کیا آپ نے کبھی اپنے موبائل سے کوئی چیز خریدی 

ہے یا موبائل سے قیمت ادا کی ہے؟ کیا آپ کو وہ چیز 

ملی جو آپ کے خیال میں ملنی تھی؟

کئ اشتہاروں میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو چیز خرید 

رہے ہیں، اس کی قیمت موبائل فون سے یا آن الئن ادا 

کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح قیمت ادا 

کرنے کی صورت میں انسان زیادہ چیزیں خرید بیٹھتا ہے 

لیکن نقد پیسے دیتے ہوۓ کم خریدتا ہے؟

مشقیں:
تین ویب سائیٹس پر جائیں جنہیں آپ کی کالس کے بچے 

اپنے فارغ وقت میں )یعنی جب آپ کام نہ کر رہے ہوں( 

سب سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ کیا ان پر آپ کو اشتہار ملے؟

ویب سائیٹس سے تین اشتہار چنیں اور آپس میں ان 

اشتہاروں پر بات کریں۔ اشتہار دینے والوں نے اثر ڈالنے 

کیلئے کیا طریقے استعمال کیے ہیں؟ کیا صاف پتہ چلتا 

ہے کہ یہ اشتہار ہیں؟ کیا اشتہار میں بیچی جانے والی 

چیزوں کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے؟

کیا آپ اس چکر میں 
آنے کیلئے تیار ہیں؟

پسندیدہ  اپنی  بیٹھے  پر  کمپیوٹر  اپنے  آپ  جب 
گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ اشتہار بار بار 
سکرین پر کھلتا رہتا ہے، اگر آپ کلک کر دیں 
تو بھال کیا ہو گا؟ کم از کم ایک بات پکی ہے؛ 
ہے۔  کم  بہت  امکان  کا  جیتنے   iPod کے  آپ 
لیکن یہ امکان زیادہ ہے کہ اشتہار دینے والے 
لوگ آپ کے کمپیوٹر کا ایڈریس رجسٹر کر لیں 
اور ایک cookie چھوڑ کر عین آپ کو ٹارگٹ 

کرنے کیلئے دوبارہ اشتہار بنائیں۔

ہوشیاریاں
اشتہار  ہر طرح کے  ہر جگہ  ارد گرد  ہمارے 
آتے رہتے ہیں۔ اکثر صاف پتہ چل جاتا ہے کہ 
ہوۓ  بیٹھے  پر  انٹرنیٹ  جیسے  ہیں  اشتہار  یہ 
یا پاپ اپ ونڈو  بینر  آپ کے سامنے اشتہاری 
کھلتی ہے۔ اس طرح آپ کو صاف پتہ چل جاتا 
ہے کہ یہ کس چیز کا اشتہار ہے۔ بعض دفعہ 
اشتہار ایسے بناۓ جاتے ہیں جیسے یہ ایک عام 
مضمون ہو۔ اس صورت میں آپ کو پرکھ کر 
اور غور سے دیکھ کر سمجھنے کی ضرورت 
ہوتی ہے کہ یہ اصل میں اشتہار ہے۔ بعض دفعہ 
دلچسپ ویب سائیٹ کی طرح  ایک  اشتہار کو 
بنایا جاتا ہے جس پر گیم ہو۔ پھر شاید آپ کو یہ 
خیال نہیں آتا کہ یہ گیم اصل میں اشتہار کا کام 

کر رہی ہے۔
مفت پروگرام جن میں آپ کو گیمز کھیلنے، 
ڈرائنگ کرنے یا دوسرے مزے کے کام کرنے 
سپائی  کبھی  کبھی  میں  ان  ہے،  ملتا  موقع  کا 
ویئر یا وائرس ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو 
کمپیوٹر  آپ کے  شاید  ہے۔  پہنچا سکتا  نقصان 
کی سپیڈ کم ہو جاۓ یا شاید کوئی اور آپ کے 

IPOD جیتنے کا موقع! پیلے چوکور میں جھلمالتے ہوۓ یہ الفاظ سیدھے 
آپ کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ یہاں کلک کریں اور بالکل نیا iPod جیتنے کیلئے 

مقابلے میں شامل ہو جائیں! اور کچھ کرنا ضروری نہیں۔ بس کلک کریں۔ 
پھر تو کلک کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ اور دیکھیں کیا ہوتا ہے...

پاس ورڈز چوری کر لے یا آپ کے ویب کیمرا 
کا  پروگراموں  ایسے  کنٹرول کرنے لگے۔  کو 
ہو  مشکل  چھڑانا  جان  سے  ان  اور  چالنا  پتہ 

سکتا ہے۔

مفت؟
نے  دوستوں  کے  آپ  یا  نے  آپ  ہے  سکتا  ہو 
موبائل فون پر کسی چیز کیلئے ووٹ دیا ہو یا 
موبائل پر نئ رنگ ٹونز لینے کی آفر استعمال 
کی ہو؟ بہت سے لوگ وہ چیزیں لینے پر تیار ہو 
جاتے ہیں جو مفت بتائی جا رہی ہوں۔ کچھ وقت 
بعد جب آپ کی ماما یا پاپا کو پوسٹ میں بل ملتا 
ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز مفت نہیں تھی 
بلکہ اب پیسے دینے پڑیں گے۔ اکثر آپ کے ہاں 
کہ دینے سے لمبا سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے 
جس کا آپ کو پہلے اندازہ نہیں ہوتا جیسے آپ 
کا خیال تھا کہ آپ صرف ایک رنگ ٹون خرید 
رہے ہیں لیکن اصل میں آپ ہر مہینے کئ رنگ 
ٹونز خریدنے کیلئے پھنس جاتے ہیں۔ اس طرح 

آپ کا فون کارڈ تیزی سے خرچ ہو جاتا ہے۔

  یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ 
  اپنا وقت اور پیسے کس چیز پر خرچ 

 کریں گے۔
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یہ آپ کے ہاتھ میں ہے
بچے اور نوجوان لوگ موبائل فون اور 

انٹرنیٹ پر بہت پیسے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ 
کمپنیاں آپ کو اور آپ کے دوستوں کو چیزیں 

بیچنے کیلئے اتنی بے چین ہوتی ہیں کہ وہ 
ہمیشہ اصولوں کا خیال نہیں رکھتیں۔ کیا آپ 

نے سوچا ہے کہ آپ خود بھی انہیں ایسی 
حرکتیں کرنے سے روک سکتے ہیں یعنی 

اگر آپ ان کمپنیوں سے چیزیں اور سروسز نہ 
خریدیں جو دھوکے سے کام لیتی ہیں یا خراب 

چیزیں بیچتی ہیں؟

معانی اور  الفاظ 
  Informasjonskapsel 

(cookie) = نیچے پڑھیں "ننھا 
جاسوس"۔

 Brannmur )فائر وال(= 
کمپیوٹر میں وہ ٹریفک آنے سے روکتی 

ہے جو آپ نہیں لینا چاہتے جیسے ان 
لوگوں سے بچاتی ہے جو باہر سے آپ 
کے سسٹم میں گھسنے کی کوشش کریں۔

Antivirusprogram 
)اینٹی وائرس پروگرام( = کمپیوٹر سافٹ 

ویئر جو وائرس کا پتہ چال کر اسے روکتا ہے۔

سوچیں خود 
زیادہ تر کمپیوٹروں میں فائر وال بھی ہوتی 
ہے اور اینٹی وائرس پروگرام بھی جو آپ 
کے کمپیوٹر کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن؛ 

سب سے اہم فلٹر آپ کے اپنے دماغ میں ہوتا 
ہے یعنی اچھے اور برے کی پہچان! اگر 

آپ اپنے کمپیوٹر کو مسائل سے بچانا چاہتے 
ہیں تو بہتر ہے کہ پاپ اپ ونڈوز پر کلک 

نہ کریں، ان لنکس پر کلک نہ کریں جن کے 
بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو یا ان ای میلز کا 

جواب نہ دیں جو آپ کو انعام جیتنے کی خبر 
بھیجتی ہیں۔ ایسی چیزیں دیکھ کر آپ کے 
دماغ میں لگے "فلٹر" کو کام کرنا چاہیئے۔ 

خود سے پوچھیں "کیوں" اور "اس کے 
پیچھے کون ہے؟"

یہ منع ہے
یہ منع ہے کہ کسی ایسی چیز کے 
مفت ہونے کا اشتہار دیا جاۓ جو 

واقعی مفت نہ ہو۔ لوگوں سے کوئی 
ایسی مستقل سروس یا سبسکرپشن 
آرڈر کرنے کیلئے ہاں کہلوانا بھی 

منع ہے جس کیلئے صاف صاف نہ 
بتایا جا رہا ہو کہ آپ اصل میں کس 

بات کیلئے ہاں کہ رہے ہیں۔

جاسوس ننھا 
بہت سے ویب سائیٹس پتہ چالنا چاہتے ہیں کہ کون کون ویب سائیٹ پر آتا ہے۔ اس 

 )cookie یا informasjonskapsel( لیے وہ آپ کی مشین پر ایک چھوٹی سی فائل
save کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی ویب سائیٹ پر جاتے ہیں تو وہ چیک کرتا ہے کہ کیا 

آپ کے پاس ان کا cookie ہے۔ اس طرح وہ ہر دفعہ آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ پھر وہ 
دیکھتے ہیں کہ آپ اس ویب سائیٹ پر کونسے پیجز پر جاتے ہیں اور کیا سرچ کرتے 
ہیں تاکہ پھر وہ آپ کا پروفائل بنا سکیں۔ اس طرح وہ عین آپ کو ٹارگٹ کرنے کیلئے 

اشتہار بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ویب براؤزر میں verktøymenyen )ٹولز( کھول کر 
cookies کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔

یہ کوئز ہے یا کوئی چکر
 SMS ٹی وی پر ایسے کوئز کے اشتہار آتے ہیں جن میں
پر سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے اور بالکل آسان سوالوں کا 

جواب دینے پر شاندار انعام کا وعدہ ہوتا ہے۔ آپ کو آنے 
والے ہر میسیج پر آپ کو 15 کرونر ادا کرنا پڑتے ہیں۔ 
ایک مہینے میں آپ کو 333 تک میسیجز آ سکتے ہیں۔ 
اور بدترین صورت میں آپ کو ہر مہینے 4995 کرونر 

دینے پڑ سکتے ہیں۔ اب بتائیں، کون جیتا؟
 mobilen.no :ذریعہ

گیمز میں اشتہاروں کی بھرمار
کمپیوٹر گیمز کھیلنے سے آپ مار پیٹ کرنے والے 

انسان نہیں بن جاتے۔ شاید کوئی خاص ذہین بھی نہیں 
بنتے۔ لیکن آپ پر اثر پڑتا ہے۔ کچھ گیمز آپ پر دوسری 
 Anarchy Online گیمز کی نسبت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔

میں آپ کو کوکا کوال پینے اور ٹویوٹا چالنے کیلئے 
کہا جاتا ہے۔ یہ گیم بنانے والے Funcom کو ان بڑی 
کمپینیوں کی طرف سے اپنی گیمز میں ان کی برانڈز 

دکھانے کیلئے بہت پیسہ ملتا ہے۔
 Forbrukerportalen.no :ذریعہ

Habbo پر 6000 کرونر خرچ کر دیے
ایک 12 سالہ بچے نے ویب سائیٹ Habbo پر کمرہ 
ڈیزائن کرنے پر 6000 کرونر خرچ کر دیے اور جب 

ماں باپ کو یہ پتہ چال تو وہ حیران پریشان رہ گئے۔ 
بچہ موبائل فون پر پیسے خریدتا رہا تھا۔ جیسے ایک 

ٹی وی کی قیمت Habbo  کوائنز میں 30 کوائنز 
ہے، مگر مچھ 20 کوائنز میں ملتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ 
یہ بچہ کہتا ہے: میں نے سوچا ہی نہیں کہ میں نے 
اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دیے ہیں اور ساتھ ہی وہ 
سکرین پر دکھاتا ہے کہ اس نے کیا کچھ خریدا ہے۔
Habbo hotell ایک آن الئن کمیونٹی ہے جس 

کے دنیا بھر میں 75 ملین سے زیادہ یوزرز ہیں۔ 
اس کا ممبر بننا تو مفت ہے لیکن ایک دفعہ کمیونٹی 
میں آ جانے کے بعد آپ سے ہزاروں کرونر خرچ 
ہو سکتے ہیں۔ بس کچھ بٹن دبانے کی دیر ہے اور 
آپ موبائل پر Habbo منی خرید سکتے ہیں۔ چھ 

Habbo  کوائنز کی قیمت 15 کرونر ہے۔
 VG :ذریعہ
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مشقیں:

کیا آپ نے اپنے بچوں کی تصویریں انٹرنیٹ پر 

لگائی ہیں؟ کیا آپ نے پہلے اجازت لی تھی؟

سرپرست کی حیثیت سے آپ بچوں کے معامالت کی 

کتنی نگرانی کریں گے؟ کیا بچے کی ڈائری پڑھنا 

درست ہے؟ MSN اور انٹرنیٹ الگ دیکھنا درست ہے؟ 

ٹیکسٹ میسیجز دیکھنا درست ہے؟ بچوں کے حقوق کا 

کنونشن قرار دیتا ہے کہ بچوں کو سکون سے رہنے کا 

حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کی حفاظت کی 

خاطر ماں باپ کا خبر رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہت سی 

چیزوں کے بارے میں سوال اٹھتا ہے کہ ماں باپ کیا 

کریں اور کیا نہ کریں۔ کہاں حد قائم کی جا سکتی ہے؟

بچے گھر میں جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، وہ کہاں رکھا 

ہے؟ کیا اس کمرے میں کمپیوٹر رکھنا بہتر ہے جہاں دوسرے 

لوگ آتے جاتے ہیں جیسے الؤنج روم یا ڈائننگ روم؟

 یہاں سب سرپرستوں کیلئے کچھ معلومات ہیں
جو شاید دلچسپ تو نہیں لیکن مفید ضرور ہیں!

بہت سے سرپرستوں کیلئے انٹرنیٹ کی دنیا اب بھی 
کچھ اجنبی ہے لیکن زیادہ تر بچوں کیلئے یہ ان کی 

زندگی کا ایک قدرتی حصہ ہے۔ موبائل فون تو لباس کا 
ایک حصہ بن چکا ہے – اور MSN پر باتیں کرنا بھی 
اتنا ہی عام ہے جیسے آمنے سامنے باتیں کرنا۔ ان نئے 
میڈیا چینلز کی حیثیت تسلیم کرنا اہم ہے جہاں اصولوں 
کا ہونا، حدیں قائم کرنا، پرائیویٹ معامالت کو پرائیویٹ 
رکھنا بھی ضروری ہے اور جو تخلیقی صالحیت کے 
استعمال اور رابطے کے مواقع بھی دیتے ہیں۔ ہمارے 
سامنے چیلنج یہ ہے کہ ان سارے پہلوؤں کے درمیان 

توازن کیسے رکھا جاۓ۔
یہ کتابچہ کالس میں ڈسکشن کیلئے

بنایا گیا ہے۔ پھر بھی ہم دعوت دیتے 
اس  کر  پڑھ  اسے  ذرا  آپ  کہ  ہیں 
میں دیے گئے موضوعات پر اپنے 
بچے کے ساتھ بات کریں۔ اصل دنیا 
کی طرح بچوں کا انٹرنیٹ پر خود 
اہم  بھی  کرنا  کو محفوظ محسوس 
ذات  اپنی  خود  کو  بچوں  اور  ہے 
بھی  کا  احترام  اور دوسروں کے 
اس  چاہیئے۔  رکھنا  خیال  ضرور 
کیلئے  کرنے  حاصل  کو  مقصد 
بچوں  سرپرست  کہ  ہے  اہم  یہ 
کے انٹرنیٹ استعمال کرنے میں 
بھی  خود  اور  دکھائیں  دلچسپی 

شامل ہوں۔

  آپ اور آپ کے بچے مل کر
  فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے

 گھر میں کیا ہو گا۔

ناروے میں سب بچے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں۔ ہر چار میں سے تین بچے روزانہ انٹرنیٹ 
استعمال کرتے ہیں۔ رجحان بالکل صاف نظر آ رہا ہے: انٹرنیٹ وہ میڈیم ہے جو 8 سے 18 سال کے 
بچے باقی سب میڈیا سے کہیں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ استعمال زیادہ تر گھر میں ہی ہوتا ہے۔

آن الئن محفوظ رہنا
کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ کس طرح انٹرنیٹ 
کی دنیا میں اپنے بچے کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں؟ چیٹنگ 

کے بارے میں آپ کا کیا روّیہ ہونا چاہیئے؟ محفوظ پاس ورڈ کیسے 
بنایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آن الئن تنگ کرے تو آپ لوگوں کو 

اس پر کیا کرنا چاہیئے؟ میڈیا واچ اتھارٹی کے Trygg bruk پیکیج 
میں ان معامالت میں بہت سی اچھی تجاویز موجود ہیں۔ اس پیکیج 
کے پانچ حصے ہیں اور آپ www.tryggbruk.no سے مکمل 

پیکیج ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائیٹ پر آپ کو بچوں اور 
انٹرنیٹ کے موضوع پر اور بھی بہت سا اہم مواد ملے گا۔

موبائل فون کیلئے مشورے
ایسی سبسکرپشن چنیں جس کا خرچ واضح ہو یا ایک مقررہ  �

ماہانہ قیمت ہو۔
سبسکرپشن بچے کے نام پر رجسٹر کرائیں۔ اس طرح فون پر  �

بالغوں واال مواد ڈاؤن لوڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
فون کمپنی کو ہدایت کریں کہ بچے کا نام ٹیلیفون ڈائریکٹری  �

میں نہ دیا جاۓ تاکہ غیر متعلقہ لوگ بچے سے رابطہ نہ کریں۔
آپ جو سروسز نہیں لینا چاہتے، انہیں رکوانے کا بندوبست  �

کریں۔ زیادہ تر فون کمپنیاں آپ کو یہ سہولت دیتی ہیں کہ 
اپنی سبسکرپشن میں نیٹ سرفنگ، فون کیلئے اضافی سروسز 
جیسے رنگ ٹونز اور سکرین امیجز اور teletorg )فون پر 

چیزیں خریدنے کی سہولت( بند رکھ سکیں۔
کیا بچے کو اشتہاری SMS بھیجی جاتی ہیں جو آپ پسند  �

 STOPP نہیں کرتے؟ جس نمبر سے یہ میسیج آۓ، اس پر
میسیج بھیج دیں۔

 BarneVakten :ذریعہ 



کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟
آپ www.dubestemmer.no پر جا سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو فلموں اور 

مفید معلومات کے لنکس ملیں گے۔ 




