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والدین کے لئے اہم حقائق 
آن الئن سالمتی، بشمول سیکسٹنگ )جنسی طور پر 

عریاں تصاویر پوسٹ کرنے( کے خطرات کے بارے 
میں تعلیم

سیکسٹنگ: جنسی طور پر ترغیبی یا فحش 
متنی پیغام، تصویر، یا ویڈیو پیغامات کو برقی 

آالت کے ذریعہ بھیجنا یا حاصل کرنا۔ 

آج کے بچے اور نوجوان پہلے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ مربوط ہیں۔ کئی لوگ تصاویر اور معلومات کے 
اشتراک کے لئے وسیع اقسام کے اپلی کیشنز اور ٹیکنالوجیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ سیل فون، اسمارٹ فون 

کا استعمال کرتے ہوئے، کھیلتے ہیں، "چیٹنگ" کرتے ہیں، متنی پیغامات بھیجتے ہیں، اوراپنے ساتھیوں سے 
مربوط رہنے اور موجودہ رجحان کے ساتھ رہنےکے لئے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری ڈیجیٹل اور 

باہمی طور پر ایک د وسرے سے مربوط دنیا میں ال متناہی امکانات پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، تمام 
گریڈز میں پڑھنے والے طلبا کو آن الئن موجود امکانی خطرات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔

صحت اور جسمانی تعلیم کا نصاب بچوں اور جوانوں کو درج ذیل قسم کے امور کو سیکھتے ہوئے آن الئن 
سالمتی کی مہارتوں کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے:

ٹیکنالوجی کا محفوظ اور شریفانہ استعمال
سیکسٹنگ جیسے رویوں کے سماجی جذباتی اور قانونی مضمرات

سیکسٹنگ کے تعلقات اور مستقبل کی مالزمت کو درپیش ممکنہ خطرات۔

گریڈ 10 کے سیل فون رکھنے والے تقریبا 
11 فیصد طلبا اور گریڈ 11 کے فون رکھنے 

والے تقریبا 14 فیصد طلبا کہتے ہیں کہ 
انہوں نے سیکسٹ کیا ہے۔ 

 III ینگ کینڈین ا ن اے وائرڈ ورلڈ: مرحلہ(ِ
مطالعہ۔ رجحانات اور سفارشات، 2015( 

 Young Canadian in a Wired World:
 Phase III study(  The Trends and

Recommendations, 2015( 

بچوں اور نوجوانوں میں سیکسٹنگ: 

کینڈا کے ابتدائی-عمر کے طلبا کی ایک کم تعداد کے بارے میں اس بات کی اطالع ملی ہے کہ انہوں نے کسی 
کو ایک سیکسٹ کیا ہے )جنسی طور پر عریاں تصویر بھیجی ہے(۔  جیسے طلبا بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان 

میں سیکسٹ کے بڑھے ہوئے امکانات پائے جاتے ہیں )ینگ کینیڈین ان اے وائرڈ ورلڈ: مرحلہ III مطالعہ(. 
Young Canadian in a Wired World: Phase III study(. طلبا اپنے رومانی یا جنسی ساتھیوں )

میں دلچسپی ظاہر کرنے اور/یا ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لئے سیکسٹ )جنسی طور پر عریاں تصویر 
بھیجنا( کر سکتے ہیں۔ کئی طلبا سیکسٹنگ کے ممکنہ اثرات اور عواقب سے بے خبر ہیں۔ 

ایک ڈیجٹل تصویر کسی بھی شخص کے 
دیکھنے، پرنٹ کرنے یا دوسروں کو 

بھیجنے کے لئے ہمیشہ آن الئن موجود رہ 
سکتی ہے۔

سیکسٹنگ کے خطرات

لوگ آن الئن، اپنی شناخت، جنس اور ارادوں کو آسانی کے ساتھ چھپا سکتے ہیں۔ ساتھی، رومانی ساتھی یا 
اجنبی لوگ بھی چھوٹے بچوں کو سیکسٹنگ میں شرکت کرنے کے لئے مجبور یا زبردستی کر سکتے ہیں۔ ایک 

بار کوئی شخص کوئی سیکسٹ بھیجتا ہے تو وہ اس پر اپنا قابو کھو دیتا ہے۔ اس کو واپس النا تقریبا نا ممکن 
ہوتا ہے۔ کسی چھوٹے بچوں کی تصویرپر مشتمل سیکسٹ بھیجنے واال شخص نہ صرف سماجی اور جذباتی، 

بلکہ قانونی عواقب کا بھی سامنا کر سکتا ہے۔

ٹیکنالوجی کو ذمہ داری اور حفاظت کے 
ساتھ استعمال کرنے کے متعلق سیکھنا، 
طالب علم کے تمام مضامین اور کورسس 

کی تعلیم کا ایک حصہ ہے۔

طلبا اسکول میں سیکسٹنگ کے خطرات کے بارے میں کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں؟

اپنی جسمانی اور جذباتی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت کے متعلق سیکھنا، طلبا کے ذریعہ صحت اور 
جسمانی تعلیم میں سیکھنے والے مواد کا ایک الزمی جز ہے۔ طلبا ممکنہ طور پر خطرناک حاالت کو پہچاننے، 

ان کی تشخیص کرنے اور ان سے نمٹنے کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ طلبا، صحت مند تعلقات 
کی مہارتوں – اپنے آپ کو سمجھنا، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا اور کام کرنا سیکھتے ہیں –  وہ ایسی 

مہارتوں کو سیکھتے ہیں جنہیں وہ بالمشافہ اور آن الئن دونوں صورتوں میں عمل میں ال سکتے ہیں۔

بڑے بچوں اور جوانوں کے لئے انٹرنیٹ 
کے مشموالت کو بالک کرنا عمومی طور پر 
غیر مؤثر ہے۔ اس کے بجائے، اپنے بچوں 

کو انٹرنیٹ پر نظر آنے والے مواد کے 
بارے میں تنقیدی طور پر سوچنے میں مدد 

کرنے پر زور دیں۔
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چھوٹے طلبا کیا سیکھتے ہیں؟ 

ابتدائی گریڈز ) گریڈز 1، 2 اور 3( میں پڑھنے والے طلبا انٹرنیٹ کے 
محفوظ استعمال کے لئے ابتدائی آن الئن تحقیقی ہنر، ہدایات، احتیاطیں اور 

حکمت عملیاں سیکھتے ہیں۔ وہ کسی قسم کی آن الئن یا بالمشافہ ہراسانی یا بد 
سلوکی کے واقع ہونے کی صورت میں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے مدد 

حاصل کرنے کے طریقہ کے متعلق سیکھتے ہیں۔ 

ٹیچر طلبا کےذریعہ بااحترام بالمشافہ تعامالت کی مہارتوں کے سیکھنے اور ان 
کی مشق کرنے کے دوران با احترام آن الئن سرگرمیوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 

طلبا درج ذیل کے بارے میں سیکھتے ہیں:

حقیقی اور تصوراتی تشدد میں فرق ) میڈیا میں یا آن الئن گیمز کے 
ذریعہ(

ِجمخانہ، کالس روم اور اسکول کے صحن میں دیگر طلبا کے ساتھ 
قابل احترام بات چیت

انہیں کس وقت مدد طلب کرنی چاہیے اور کس وقت وہ مسئلہ کو اپنے 
طور پر حل کر نے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

بڑے طلبا کیا سیکھتے ہیں؟ 

گریڈ 4، یا اس سے اوپری گریڈز میں پڑھنے والے طلبا، تعلیم کے سلسلہ میں 
تعاون حاصل کرنے کے لئے ٹیکنالوجی کا استعمال، اشتراک اور بہتر انداز 

میں بات چیت اور آن الئن ہراسانی کے خطرات کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ 
گریڈ 4، 5 اور 6 کے طلبا جنسی تصاویر یا معلومات کو پوسٹ کرنے یا ان 

کے اشتراک کے خطرات کے بارے میں سیکھتے ہیں۔

گریڈ 7 اور اس سے اوپر والے گریڈز کے طلبا مزید خصوصی طور پر 
"سیکسٹنگ" کے خطرات کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وہ خود اپنے 
اور دوسروں کے لئے نقصان کا سبب بننے کے بارے میں تعلیم حاصل کرتے 

ہیں۔ 

طلبا درج ذیل کے بارے میں سیکھتے ہیں:

ٹیکنالوجی کے استعمال کے فوائد اور خطرات

آن الئن پیدا ہونے والے مسائل حل کرنے کی مشقوں کے لیے آن الئن 
گیمز اور اپلی کیشنز کا استعمال کرنا

سیکسٹنگ کے ممکنہ قانونی، سماجی اور جذباتی مضمرات۔ 

آن الئن محفوظ رہنے کے بارے میں اپنے بچوں سے گفتگو کرنا

انٹرنیٹ بچوں اور جوانوں کے لئے ایک مثبت ٹول ہو سکتا ہے۔ وہ معلومات تالش کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اشتراک 
کرتے ہیں اور ساتھیوں سے تعاون حاصل کرتے ہیں۔ 

والدین اور اسکول مل کر بچوں کو آن الئن محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان خیاالت پر غور کریں:

اس بات پر زور دیں کہ وہ اپنی ذاتی تصاویر یا وقار کو صرف محفوظ 
آن الئن عادات اور سوشل میڈیا کے ذریعہ قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ ان 

کو رازداری والی ترتیبات استعمال کرنے اور ان کی آن الئن سرگرمیوں 
کے بارے میں تنقیدی طور پر سوچنے میں مدد کریں۔

دوسروں کی رازداری اور آرام کی سطح کا احترام کرنے کی ترغیب دیں۔
خوف زدہ کرنے والے طریقوں کے استعمال کے بجائے اپنے لئے اور 

دوسروں کے لئے اختیارات اور احترام پر گفتگو کریں۔
اپنے بچوں کو، آن الئن نظر آنے والی کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں 

سواالت کرنے کی ترغیب دیں،جو ان میں بے چینی کا سبب بن گئی ہو۔ 

درج ذیل کے بارے میں اپنے بچوں سے گفتگو کریں:
میڈیا اورانٹرنیٹ کے پیغامات نے کس طرح سے جنس کے –

بارے میں اورجسمانی تصور میں تبدیلیاں الئی ہیں۔  
رازداری، پوشیدگی، احترام اور فی الفور کئے جانے والے –

فیصلوں کے ممکنہ اثرات
اپنی اور دیگر لوگوں کی معلومات کے اشتراک کے بارے –

میں کرنے اور نہ کرنے کے اُمور
ان کے ذریعہ آن الئن پڑھی جانے والی، دیکھی جانے والی –

یا موصول ہونے والی معلومات کی ممکنہ غیر درستگی۔ 

مزید معلومات

www.getcybersafe.gc.caسائبر سالمتی 
www.cps.ca/documents/position/sextingکینیڈین پیڈیاٹرک سوسائٹی 

www.sexualityandu.ca/uploads/files/CTRsextingEnglishApril2011.pdfسیکسٹنگ: کینیڈا کے نوجوانوں کے لیے تحفظات 

میڈیا اسمارٹ – عمر کے لحاظ سے انٹرنیٹ پر حفاظت کے مشورے:

www.mediasmarts.ca/tipsheet/internet-safety-tips-age-2-4عمر2-4: 
www.mediasmarts.ca/tipsheet/internet-safety-tips-age-5-7عمر5-7: 

www.mediasmarts.ca/tipsheet/internet-safety-tips-age-8-10عمر8-10: 
www.mediasmarts.ca/tipsheet/internet-safety-tips-age-11-13عمر11-13: 
www.mediasmarts.ca/tipsheet/internet-safety-tips-age-14-17عمر14-17: 
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