Yeeŋö ye cɔlë yaaŋ ye luɔ̈i kɔc në
aliiric (cyber abuse)?
Yaaŋ ye luɔ̈i kɔc në aliiric (cyber abuse) ee duciɛ̈ŋ yennë raan riääciic në kë yennë yen yɔ̈ɔ̈k wu
kɔɔr bï nɔ̈k, wu kɔɔr bï ŋet, wu kɔɔr bï ya riɔ̈ɔ̈k guɔ̈p apɛi.
Ee duciɛ̈ŋ yennë raan riääcic në kë lëu bï yen ya riɔ̈ɔ̈k në pïïrdeic ku në ciɛɛŋde yic, në täŋdeic
wennë në guɔ̈pdeic ëyadëŋ.
Yaaŋ ye luɔ̈i kɔc në aliiric (cyber abuse) alëu bï ya naŋ kërɛɛc lëu bï ya luɔ̈i yïn në pïïrduic. Alëu bï raan
ya tiaam në kë de pialdɛɛn de yen guɔ̈p, në kë de tuɛnytuɛɛny ke kɔc nhïïm, ku ye ŋeenydɛɛn de yen
piɔ̈u nyaai ënɔŋ raan, ye ruääiden kennë kɔc kɔ̈k peei riɔ̈ɔ̈kic ku ye raan cɔk yök rɔt ke nɔŋ kë lëu bï
yen ya nɔ̈k. Alëu bï raan ya cɔk mïït rɔt bei në jamic wennë bï rɔt ya gɔ̈k në kë ye yen diɛɛr në lueel
biyic de wëlkɛɛn thiekic cïï keek ye bɛɛr kɔɔr bï keek ya lɔ lɛ̈k kɔc kɔ̈k peei.
Yaaŋ ye luɔ̈i kɔc në aliiric (cyber abuse) alëu bï rɔt ya dhiit në kaam thiin kooric ku në tɛ̈nde yetök. Alëu
bïï raan ya yök ke ye kë rilic cï rɔt luɔ̈i yen yetök. Athiekic ba ya muk në yïnhom ke yaaŋ ye luɔ̈i kɔc në
aliiric (cyber abuse) acie kë ye rɔt luɔ̈i yïn yïtök; ee jam në raan ye yïn luɔ̈i ye yaaŋ kënnë.

Kë bï yïn nyuɔ̈ɔ̈th
Akɔɔr ba wɛ̈t de cäät ya tɔ̈ɔ̈u.

Thiɔ̈k nïmïra de raanduɔ̈ɔ̈n cïï
beer kɔɔr.

Akɔɔr ba guɛldu ya tuɔ̈c
wuɔɔk në ye wɛbthait kënnë
yic; esafety.gov.au/iba

Duɔ̈nnë wɛ̈t dhuknhom
ku duɔ̈nnë jɛ̈i.

Tuɔɔcë guɛldu në ɣän ke social
media mɛn ba ya liep ëtënnë

Guik kuɔɔny në ye wɛbthait
kënnë yic esafety.gov.au/support

esafety.gov.au/report-to-social-media

Akɔɔr ba wël jöt kɔɔr bï keek
ya luɛɛl biyic në social media yic ku kä
yennëke käŋ cɔ̈kpiny në keek (security
settings) ya bɛɛr kɔn caar.

Yïn lëu ba wël jöt kɔ̈k peei bɛɛr

ya juak në jamic ku bï ya wël piɛth kɔ̈k kee
ba keek ya lueel.

Na ye rɔt yök ke nɔŋ kë kɔɔr bï yïn ya nɔ̈k në thaŋ thiin koor kënnë
yic, ku kɔɔr kuɔɔny thiɔ̈kic bï dɔc ya gäm yïn, ke yï yuɔ̈pë nïmïra de
guɛu kee diäk (000).

esafety.gov.au

Dhuŋ bïn wël ke yaaŋ ye keek luɔ̈i kɔc në
aliiric (cyber abuse) ya dhuknhïïm
Tooc de athuɔ̈ɔ̈r tɔ̈nnë raan keek thïn ke cïn guɔ̈p alɛ̈th në aliiric
Ɣɛn cï yaaŋ dït arëëtic yök, agut cï kë yennë ɣɛɛn yɔ̈ɔ̈k wu bï ɣa nɔ̈k, bï ɣɛn ya dhath
guɔ̈p ku/wennë bï ɣɛn ya yɔŋ në kë de guɛ̈ɛ̈c.

Yaaŋ ye luɔ̈i raan në athuɔ̈ɔ̈r yiic
Raan dɛ̈t peei ee ɣɛn yɔ̈ɔ̈k wu bï athuɔ̈ɔ̈rkiɛ̈ tuɔɔc biyic ku bï keek rɔm kennë kɔc kɔ̈k peei,
ke kën ɣɛn thiɛ̈ɛ̈c mɛn ba päl yekënnë.

Riɛ̈ɛ̈c bennë kɔc ya riääciic në tek bennë athuɔ̈ɔ̈rken ya tɛk
biyic të kënnë keek miɔɔc në ariööp.
Raandɛ̈t peei ee athuɔ̈ɔ̈r kiɛ̈ lööm ku ben ke ɣɛn dhoom në wëu.

Akount cï cak në rinkiɛ̈ ke cie këdiɛ̈/akount cïï kɔn ya yic
(Impersonation/Fake account)
Akount de social media acï cak në rinkiɛ̈ ku ka cie këdiɛ̈.

Bï wël ke raan ya bɛɛr lɔ lɛ̈k kɔc kɔ̈k peei.
Wëlkiɛ̈ acï keek lɔ rɔm kennë kɔc kɔ̈k peei ku ka cï keek lɔ guɔ̈tbei në aliiric Alëu bï wël rac
ku wël ke lɛ̈ɛ̈t ya cɔk lueelë keek biyic ku jɔl ya käjuëc kɔ̈k cïï mɛn de cɔ̈t de telepun cïn raan
ëyen kɔɔr wennë nɛ̈m de kɔc kucku keek.

esafety.gov.au

Dhuŋ bïn wël ke yaaŋ ye keek luɔ̈i kɔc në
aliiric (cyber abuse) ya dhuknhïïm

Bï röl de raan ya geer/bï athuɔ̈ɔ̈r ya geer/ bï nhïïm ya geer ëyadëŋ.
Nhom diɛ̈ acï tɛ̈ɛ̈mbei në athuɔ̈ɔ̈ric ku tɛ̈ɛ̈uë në guɔ̈p de raandɛ̈t peei yic në kë ya tïŋ cïkkë ye
athuɔ̈ɔ̈r de guɛ̈ɛ̈c cï tuɔɔc në aliiric.

Wël ke lɛ̈ɛ̈t
Raandɛ̈t peei acï wël cenke ɣɛn läät guɔ̈p tuɔɔc në aliiric ku kɔɔr benke ɣɛn riɔ̈ɔ̈k guɔ̈p apɛi.

esafety.gov.au

Nyïny de kuɛɛr bïnke yaaŋ ye luɔ̈i kɔc në aliiric
(cyber abuse) ya guum
Anɔŋ kuɛɛr juëc lëu bïnke yaaŋ ye luɔ̈i yïn në aliiric (cyber abuse) ya guum ago yïn
cië beer ya tiaam, ku në yekënnë; ke wɔ kɔɔr bukku yïn ya piɔ̈ɔ̈c ku bukku yïn ya
yiɛ̈knhial ago riɛl ku ba yekënnë ya tiaam.

Ye them arëëtic ba käkuɔ̈ɔ̈n ril yïn keek thïn ya tak

Anɔŋ kuɛɛr juëc lëu bïnke yaaŋ ye luɔ̈i yïn në aliiric (cyber abuse) ya bɛ̈ɛ̈r.

Akɔɔr ba kɔn ya kɔ̈ɔ̈c amääth ku ba bɛɛr kɔn ya takic

Yaaŋ ye luɔ̈i kɔc në aliiric (cyber abuse) alëu bï ya kë rilic apɛi ye kɔc dɔc tiaam.
Akɔɔr ba rɔt ya gäm thɛɛ ago wël ya kɔn bɛ̈ɛ̈r ke yï kën guɔ rɔ̈m në kë cï yïn piɔ̈u riääk.

Akɔɔr ba ŋoot ke yï ye käŋ kɔn deetiic apiɛth.

Agut cï na cɔk yekënnë ya yök ke ye kë rilic në ye thaa kënnë, ke kɔn them ba luui në ye kë
tueeŋ ca yök ke rilic kënnë ku ba jɔl ŋoot ke yï lɔ tueŋ wennë käkuɔ̈ɔ̈n kɔɔr keek në pïïrduic.

Akɔɔr ba tɛ̈nduɔ̈ɔ̈n de yïn guɔ̈p ya kɔn deet.

Yïn cïï bï ya kuum të cï yïn piɔ̈u riääk Duɔ̈nnë riɛl de piɔ̈ndu ye riɔ̈ɔ̈kic në kë bïn rɔt ya gël
në kë tɔŋ cïï kɔɔr bï rɔt luɔ̈i yïn. Akɔɔr ba yekënnë ya kɔn thiɛ̈c rɔt mɛn bennë yekënnë ya
thöŋ kennë thaŋdu ku në riɛldu

Akɔɔr ba rɔt ya rek wennë kɔc kɔ̈k peei.

Akɔɔr ba rɔt ya cɔk thiääk wennë kɔc lëu bïkkë yïn ya kuɔny në pïïrduic. Acïï bï ya kɔɔr ba
yekënnë ya looi në ke ye yïn yïtök. Jaamë wennë kɔc ke paanduɔ̈n, mäthku, rïnydu ku jɔl
ya kɔc ŋuɛ̈n nhiɛɛr yïn ke pïïrden, mɛn lëu bïkkë yïn ya kuɔny apiɛth.

Akɔɔr ba yï piɔ̈u ya cɔk lääu

Akɔɔr ba rɔt ya tiit yïtök të pol yïn, ku ye cam apiɛth, ye nïn apiɛth, ba ya tɔ̈c apiɛth wennë
ba yïguɔ̈p ya päl piny.

Akɔɔr ba tëduɔ̈ɔ̈n piɛth bï ya röŋ kennë yïn ya cak në aliiric

Akɔɔr ba bɛɛr ya lɔ të de luɔɔi, ku bɛrë rɔt rek wennë mäthku wennë ye kuen në buk. Them
ëyadëŋ ba bïrkic/giliu bï yïn ya lɛ̈k ya thiöök në thɛɛ ke wakɔ̈u wennë thɛɛ bïnke ya lɔ̈ŋ.
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Nyïc ku tɛ̈ɛ̈k piɛth bennë yaaŋ ye luɔ̈i kɔc në
aliiric ya guum.
Akɔɔr ba ya rëër ke yï ye tak në käpiɛth.
Tɛ̈n bïn rɔt ya luɔɔi thïn alëu bï kɔc ya tɛ̈ɛ̈k thook.

Duɔ̈nnë ye diɛɛr ba wɛ̈t rac ya piŋ të nɔŋ en duciɛ̈ŋ piɛth ë lueelë yen.

Akɔɔr ba rɔt ya juiir

Akɔɔr ba këduɔ̈ɔ̈n ca tak ya luɛɛl biyic ku them ba käjuëc kɔ̈k peei ya nyic, ago ya tɔ̈ ke yï
nyic käjuëc në jam ye looi në aliiric.

Akɔɔr ba yïpiɔ̈u ya gam yïtök ke yï cïnic adiɛɛr.

Në tɛ̈ɛ̈kduic, në jamduic, ku në käkuɔ̈ɔ̈n nhiaar keek yiic. Duɔ̈nnë ye diɛɛr ba ya jam në
käkuɔ̈ɔ̈n ye keek tak ku kä ye keek juak në käŋ yiic në aliiric. Akɔɔr ba ya kɔ̈ɔ̈c ëcök në
duciɛ̈ŋduic ku ba yic kennë lueth ya nyic.

Akɔɔr ba ya raan bïï kɔc röth ya kiɛ̈ɛ̈t en.

Yïn lëu ba kë ba ya looi ya nyic ku yekënnë abï pinynhom de aliiric ya yiɛ̈knhial tënnë kɔc
kɔ̈k peei.

Ye kuɔɔny gäm kɔc kɔ̈k ëyadëŋ.

Ye kɔc kɔ̈k peei gäm kuɔny në jam bïn ya jam wennë keek wennë ba keek ya gäm kuɔɔny
dɛ̈t peei të ye yïn keek yök ëke nɔŋ yaaŋ ye rɔt luɔ̈i keek në aliiric.

esafety.gov.au

