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محفاظت از معلومات شما

هر چیزی که شما را شناسایی می کند، معلومات شخصی شماست. این ممکن است شامل نام و نام خانوادگی، آدرس، تاریخ 
تولد، محل کار و تفصیالت مالی شما باشد.

چرا حفاظت از معلومات شخصی شما مهم است؟

حفاظت معلومات شخصی مهم است، زیرا برای یک شخص دیگر سهل است تا از این معلومات 
 استفاده نموده و خود را به جای شما وانمود کند. این کار را دزدی هویت می گویند.

چگونه می توانم از معلومات خود حفاظت کنم؟

از پاسورد )کلمه رمز( قوی استفاده کنید

تنظیمات حریم خصوصی
 ’help guide‘ ”بخش “رهنمای کمک

برای ویب سایت یا اَپ مورد استفاده خود را 
بررسی کنید تا تنظیمات حریم خصوصی را 

تغییر دهید.

چگونگی شناسایی فریب کاری را بدانید
مجرمین ممکن است با استفاده از فریب 

و شیادی، پول یا تفصیالت خصوصی 
شما را دزدی کنند.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد 
چگونگی شناسایی فریب کاری، به ویب 

سایت www.scamwatch.gov.au مراجعه کنید.

تنها در ویب سایت های ایمن خریداری کنید
ویب سایت های ایمن، در 

آغاز آدرس ویب سایت شان، 
دارای حروف “https” یا 

سمبول قفل می باشند.

از حروف کوچک و بزرگ،  
اعداد و سمبول های کیبورد 

استفاده کنید.

تنظیمات موقعیت محلی
از شریک نمودن معلومات موقعیت محلی خودداری کنید. 
اگر به استفاده از آن ضرورت ندارید، GPS دستگاه تان 

را خاموش کنید.
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معلومات شخصی می تواند در تصاویر و ویدیو ها و همچنان متن نوشتاری افشا شود.



نکات مفید ThinkUKnow برای محافظت کردن 
معلومات شخصی تان

قبل از موافقت نمودن به هر چیزی، شرایط و مفاد آن را با دقت بخوانید.	 

محتاط باشید که در ایمیل های مشکوک باالی لینک ها کلیک نکنید – آنها را بالفاصله حذف کنید.	 

آدرس ایمیل یا شماره تلیفون تان را به کسی ندهید، مگر اینکه شما بدانید از معلومات مذکور چگونه استفاده 	 
خواهد شد.

اطمینان یابید که از پاسورد یا کلمه رمز مستحکم استفاده کنید.	 

به یاد داشته باشید – اگر پیشنهاد آنقدر خوب باشد که دور از حقیقت به نظر برسد، شاید هم دور از حقیقت باشد!	 

برای معلومات و نکات مفید بیشتر به ویب سایت www.thinkuknow.org.au مراجعه کنید.
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