
اپنی ڈیجیٹل 
شناخت کا تحفظ



انٹرنیٹ پر اپنی موجودگی کے بارے 
میں بات کریں: آپ کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ

دوسروں سے ذمہ داری کے ساتھ 
جڑیں: آپ بطور ڈیجیٹل شہری

آن الئن تنقیدی طرز فکر اپنائیں: 
تنقیدی طرز فکر اپنائیں

اپنی ڈیجیٹل شناخت کا تحفظ

آگے کیا ہوگا



اب مجھے پتہ چال کہ ایسے کئی آن الئن خطرات ہیں 
جن سے آگاه رہنا ضروری ہے۔  کیا مجھے آن الئن 

ہونے سے خوفزده ہونا چاہیے؟

ہم اپنی ڈیجیٹل شناخت کی حفاظت کیسے 
کر سکتے ہیں؟



پرائیویٹ

محفوظ

آپ انٹرنیٹ کا استعمال کیسے 
کرتے ہیں؟



محفوظ اور بے خطر آن الئن 
پریکٹسز کے ذریعے اپنی آن 

الئن شناخت کو کنٹرول کر کے 
خطرات کو جانیں اور ان کا 

انتظام کریں 



اجنبی؟

کیا شیئر کرنا چاہیے



کیا شیئر کرنا چاہیے
1۔ کیا آپ کسی سوشل میڈیا سائٹ پر اپنے 

بینک اکاؤنٹ کی تفصیالت شیئر کریں گے، 
جہاں آپ سائٹ استعمال کرنے والے ہر فرد 

کو نہیں جانتے؟
 

2۔ کیا آپ اپنے راز بتانے والی ویڈیو یہ جانے 
بغیر شیئر کریں گے کہ اسے کون دیکھ سکتا 

ہے؟
 

3۔ کیا آپ کسی ایسی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ 
بنائیں گے جس کے بارے میں پہلے کبھی 
نہیں سنا ہو اور اپنا نام اور پتہ فراہم کریں 

گے؟



پاس ورڈز

اپنی ڈیجیٹل شناخت کا تحفظ



سیکورٹی پروگرامز

اپنی ڈیجیٹل شناخت کا تحفظ



Qwerty
letmein
1234567
loveyou

https://www.facebook.com/safety/educators/security/passwords/overview

معمولی پاس ورڈز کی مثالیں



بڑے اور چھوٹے حروف کا امتزاج 
ہو

اس میں مختلف کریکٹرز ہوں

بہت چھوٹا نہ ہو

یقینی بنائیں کہ یہ

https://www.facebook.com/safety/educators/security/passwords/overview



پاس ورڈ ری سیٹ کرنا

Facebook  .1  کے باالئی دائیں کونے میں              پر کلک کر کے 
 اور پھر سیٹنگز پر کلک کر کے اپنی سیکورٹی اور الگ ان کی سیٹنگز

پر جائیں۔

2.  بائیں جانب سیکورٹی اور الگ ان پر کلک کریں۔

3.  پاس ورڈ تبدیل کریں کے آگے 'ترمیم کریں' پر کلک کریں۔ 

4.  اپنا موجوده اور نیا پاس ورڈ درج کریں۔ 

4.  تبدیلیاں محفوظ کریں پر کلک کریں۔

مزید وسائل کیلئے براه کرم facebook.com/help وزٹ کریں 



سیٹنگز

اپنی ڈیجیٹل شناخت کا تحفظ

https://www.facebook.com/about/basics 

Facebook کا رازداری چیک اپ کریں

https://www.facebook.com/about/basics


اپنی ڈیجیٹل شناخت کا تحفظ

https://www.facebook.com/about/basics 

Facebook کا رازداری چیک اپ کریں

   1۔ Facebook کے باالئی دائیں کونے میں 
پر کلک کریں اور رازداری کے شارٹ کٹس پر کلک 

کریں۔

 2۔ رازداری کے تحت رازداری کی چند اہم سیٹنگز کا
جائزه لیں کو منتخب کریں۔

3۔ اگال پر کلک کریں اور اپنی سیٹنگز کے متعلق 
مندرجہ ذیل سواالت کے جواب دیں

https://www.facebook.com/about/basics


رازداری چیک اپ

آپ کو درج ذیل چیزیں نظر آئیں 
گی:

.Aپوسٹ کے ڈیفالٹ ناظرین 

.B آپ کی پروفائل پر شیئر 
کرده معلومات

.C ایپس جن کے ساتھ آپ نے 
اپنا ڈیٹا شیئر کیا ہے



الگ ان اور الگ 
آؤٹ کرنا



الگ ان الرٹس

Facebook کے باالئی دائیں کونے میں              پر کلک کر کے 1.
اور پھر سیٹنگز پر کلک کر کے سیکورٹی اور الگ ان کی سیٹنگز 

پر جائیں۔

2  . بائیں جانب سیکورٹی اور الگ ان پر کلک کریں۔

3.   غیر تسلیم شده الگ انز کے بارے میں الرٹس حاصل کریں پر جائیں 
اور ترمیم کریں پر کلک کریں۔

4  . انتخاب کریں کہ آپ الرٹس کہاں موصول کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ 
اپنے ای میل اکاؤنٹ سے یا کسی تسلیم شده آلہ پر Facebook نوٹیفیکیشن 

کے ذریعے۔

4.   تبدیلیاں محفوظ کریں پر کلک کریں۔

مزید وسائل کیلئے براه کرم facebook.com/help وزٹ کریں 



(2FA) دوہری توثیق

Facebook کے باالئی دائیں کونے میں              پر کلک کر کے 1.
اور پھر سیٹنگز پر کلک کر کے سیکورٹی اور الگ ان کی سیٹنگز 

پر جائیں۔

2.   بائیں جانب سیکورٹی اور الگ ان پر کلک کریں۔

 3.   دوہری توثیق استعمال کریں کیلئے نیچے اسکرول کریں اور ترمیم
کریں پر کلک کریں۔

4.   توثیق کا طریقہ منتخب کریں اور سکرین پر موجود ہدایات پر عمل 
کریں۔

4.   توثیق کا طریقہ منتخب اور آن کرنے کے بعد فعال کریں پر کلک 
کریں۔

مزید وسائل کیلئے براه کرم facebook.com/help وزٹ کریں 



پوسٹ کی رازداری 
کی سیٹنگز

مزید وسائل کیلئے براه کرم facebook.com/help وزٹ کریں 



کوکیز

اپنی ڈیجیٹل شناخت کا تحفظ



ڈیجیٹل ڈیوائسز کا 
حساب کتاب



کسے رسائی حاصل 
ہے؟

ڈیجیٹل ڈیوائسز کا حساب کتاب



اکاؤنٹس کو محفوظ بنائیں

fb.me/LoginNotifications

الگ ان الرٹس فعال کریں

fb.me/LoginApprovals

الگ ان کی منظوریاں فعال کریں

fb.me/ActiveSessions

غیر مستعمل ڈیوائسز سے الگ آؤٹ کریں

https://www.facebook.com/about/basics

رازداری چیک اپ مضبوط پاس ورڈز سیٹ کریں

مزید وسائل کیلئے براه کرم facebook.com/help وزٹ کریں 

http://fb.me/LoginNotifications
http://fb.me/LoginNotifications
http://fb.me/ActiveSessions
https://www.facebook.com/about/basics


آپ کون سے پروگرامز
استعمال کرتے ہیں؟

ڈیجیٹل ڈیوائسز کا حساب کتاب



گہرائی سے جائزه لیں

پاس ورڈ

ذاتی معلومات

رازداری کی سیٹنگز

سیکورٹی

ڈیجیٹل ڈیوائسز کا حساب کتاب



اپنا خیال
رکھیں

ڈیجیٹل بہبود



توازن

ڈیجیٹل بہبود



آپ کا ضابطہ اخالق

ڈیجیٹل بہبود



آپ تخلیق کار ہیں



مصنف کی حیثیت سے آپ 
کمنٹ کر سکتے ہیں،

 بالگ پوسٹ کر سکتے ہیں یا 
کسی ویب سائٹ کیلئے مواد 

لکھ سکتے ہیں



ویڈیو گرافر کی حیثیت سے 
آپ شارٹ فلم یا ویڈیو بنا سکتے 

ہیں
یا وی الگ پوسٹ کر سکتے ہیں



جب آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ، 
کمنٹ اور شیئر کرتے ہیں
تب بھی آپ تخلیق کار کی 

حیثیت سے یہ سب کرتے ہیں



آن الئن تعلیم حاصل کرنے والے
طالب علم کی حیثیت سے
آپ کالس کی چیٹس میں
حصہ ڈال سکتے ہیں یا

اسائنمنٹس پوسٹ کر سکتے ہیں



لہذا ذمہ داری سے
تخلیق اور شائع کریں



رکیں اور سوچیں کہ آپ آن 
الئن کیا کارروائی انجام دے 
رہے ہیں اس معلومات کے 

بارے میں سوچیں جو آپ شائع 
اور شیئر کرتے ہیں



انٹرنیٹ پر اپنی موجودگی کا 
کنٹرول آپ کو حاصل ہے



fb.me/Blocking

بالک کریںان فالو کریں دوستی ختم کریں

http://fb.me/Blocking


fb.me/Reporting

رپورٹ کریں

http://fb.me/Reporting


کارروائی مقصد

دوستی ختم کرنا Facebook اس فرد کو نوٹیفائی نہیں کرے گی لیکن آپ کو ان کے دوستوں کی 
فہرست سے ہٹا دیا جائے گا۔

ان فالو کرنا آپ کو اپنی نیوز فیڈ میں ان کی پوسٹیں نظر نہیں آئیں گی لیکن اب بھی آپ دونوں 
دوست بنے رہیں گے

رپورٹ کرنا جب Facebook کو کسی چیز کی رپورٹ کی جائے گی تو Facebook اس کا 
 جائزه لے گی اور ایسی تمام چیزیں ہٹا دے گی جو اس کے  کمیونٹی معیارات کے

خالف ہوں۔ 

بالک کرنا خودکار طور پر دوستی ختم ہو جاتی ہے، اور فرد نظر نہیں آئے گا اور وه فرد بھی 
آپ کو نہیں دیکھ سکے گا جسے آپ نے بالک کیا ہے۔ 

https://www.facebook.com/communitystandards
https://www.facebook.com/communitystandards


رکیں اور غور کریں کہ آپ آن الئن کیا اپنی رازداری کی سیٹنگز ایڈجسٹ کریں۔
کارروائی انجام دے رہے ہیں اس معلومات 
کے بارے میں سوچیں جو آپ شائع کرتے 

اور شیئر کرتے ہیں

ہم اپنی ڈیجیٹل شناخت کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟

خالصہ



اب صحیح اور محفوظ آن 
الئن اختیارات منتخب کرنے 

میں عائشہ کی مدد کریں!



عائشہ نے ابھی ابھی انٹرنیٹ کا استعمال شروع 
کیا ہے اور اس نے یہ نئی سوشل میڈیا سائٹ 
دریافت کی ہے۔ اسے واقعی نہیں معلوم کہ یہ 

سائٹ کون استعمال کرتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے 
کہ اس میں شامل ہونے میں مزه آئے گا! 

اس سے اپنا نام اور پتہ فراہم کرنے کو کہا گیا 
ہے۔ 



اقدامات

1

2

3

4

سیٹنگز مالحظہ کریں (الگ ان اور الگ آؤٹ کیلئے الرٹس اور 
منظوریاں، استعمال کے بعد الگ آؤٹ کریں) 

مضبوط پاس ورڈ استعمال کریں 

5

دوہری توثیق فعال کریں

باقاعدگی سے رازداری / سیکورٹی چیک اپ کریں

اگر آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے تو FB کو رپورٹ کریں 



اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا 
گروپ متعدد انتخاب کا صحیح 
جواب ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں 
اور زور سے "الئک!" بولیں



کوئز # 1

عائشہ گیمز کھیلنے اور سوشل میڈیا سائٹس •
میں الگ ان کر کے دوستوں کی پوسٹیں 
دیکھنے کیلئے انٹرنیٹ کیفے جاتی ہے۔

وه آج کیفے میں ہے لیکن اسے تحفظ کے •
 حوالے سے تشویش ہے۔ 

اسے کیا کرنا چاہیے؟•



اختیارات

AB

CD

اس بات کو یقینی بنائیں کہ 
جب آپ اپنا گیجیٹ استعمال 
نہیں کرتے ہیں تو ہمیشہ 
الگ آؤٹ ضرور کریں۔

یقینی بنائیں کہ آپ کا پاس 
ورڈ مضبوط اور منفرد ہو

متعدد اکاؤنٹس رکھیں تاکہ 
ایک ہیک ہونے کی 

صورت میں دوسرا فعال 
رہے۔ 

A اور B دونوں



اقدامات

1

2

3

4

سیٹنگز مالحظہ کریں (الگ ان اور الگ آؤٹ کیلئے الرٹس اور 
منظوریاں، استعمال کے بعد الگ آؤٹ کریں) 

مضبوط پاس ورڈ استعمال کریں 

5

دوہری توثیق فعال کریں

باقاعدگی سے رازداری / سیکورٹی چیک اپ کریں

اگر آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے تو FB کو رپورٹ کریں 



کوئز # 2

عائشہ رقم کمانے کے مختلف طریقے آزمانا •
چاہتی ہے۔ 

اسے واقعتاً نہیں معلوم کہ یہ سوشل میڈیا سائٹ •
کون استعمال کرتا ہے لیکن چونکہ اس پر کافی 

اچھی تعداد میں شیئر اور الئک کیا جاتا ہے - اس 
لیے وه اپنے بینک کی تفصیالت دینے پر راضی 

ہو جاتی ہے!



اختیارات

سوشل میڈیا ویب سائٹ 
کے حوالے سے لوگوں 
کے جائزے مالحظہ 

کریں

A

بینک کی تفصیالت دے 
دیں، چونکہ اسے کافی تعداد 
میں شیئر اور الئک کیا گیا 

ہے! 

B

تفصیالت شیئر نہ کریں 
اور سائٹ کی رپورٹ 

کریں 

C

A اور C دونوں

D



اقدامات

1

2

3

دوستوں کی فہرست کا جائزه لیں اور یقینی بنائیں کہ آپ 
واقعی انہیں جانتی ہیں

پوسٹ کی رازداری کی سیٹنگز ایڈجسٹ کریں اور اگر 
ضرورت ہو تو اسے تبدیل کریں

پوسٹ کی لوکیشن کی سیٹنگز ایڈجسٹ کریں



ڈیجیٹل شناخت کیا ہوتی ہے؟ 
آپ انٹرنیٹ پر جو بھی معلومات داخل، 
پوسٹ اور شیئر کرتے ہیں اس سے آپ 

کی ڈیجیٹل شناخت تیار ہوتی ہے
 

اپنی ڈیجیٹل شناخت کا تحفظ کیوں اہم ہے؟
لوگ ہمارے آن الئن انٹریکشنز کا فائده 

اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم احتیاطی تدابیر 
اختیار کریں تو مختلف آن الئن خطرات کو 

  کم کر سکتے ہیں۔ 

آپ کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ

ہم اپنی ڈیجیٹل شناخت کی حفاظت کیسے 
کر سکتے ہیں؟ 

رازداری کی سیٹنگز کو ایڈجسٹ کریں اور 
آپ جو مواد آن الئن شیئر اور پوسٹ کرتے 

ہیں اس پر غور کریں۔

خالصہ



ہم ذمہ دار ڈیجیٹل صارف کیسے بن 
سکتے ہیں؟

ایک محفوظ آن الئن ماحول بنائیں

1۔ انٹرنیٹ پر اپنی موجودگی کے بارے میں بات کریں: آپ کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ
خود کیلئے انٹرنیٹ پر محفوظ طرز عمل یعنی رازداری/سیکورٹی سیٹنگز، آپ کیا شیئر کرتے ہیں

2۔ دوسروں سے ذمہ داری کے ساتھ جڑیں: آپ بطور ڈیجیٹل شہری
دوسروں کے حوالے سے انٹرنیٹ پر محفوظ طرز عمل یعنی آن الئن گفتگو کا طریقہ، خطرناک افراد کو سنبھالنا

3۔ آن الئن تنقیدی طرز فکر اپنائیں: تنقیدی طرز فکر اپنائیں
اپنی کمیونٹی کیلئے انٹرنیٹ پر محفوظ طرز عمل یعنی مختلف اقسام کی معلومات پر ردعمل کا طریقہ، جھوٹی خبروں کا انتظام



شکریہ

 We Think
Digital

 Facebook منجانب


