حقائق نامہ

آپ کی معلومات کی حفاظت کرنا

ذاتی معلومات سے مراد کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی شناخت ہوتی ہو۔ اس میں آپ کا پہال نام اور آخری نام،
پتہ ،تاریخ پیدائش ،کام کی جگہ یا مالیاتی تفصیالت شامل ہیں۔

ذاتی معلومات کی حفاظت کرنا کیوں ضروری ہے؟
ایسا اس لئے اہم ہے کیونکہ انہیں استعمال کرکے کوئی بھی آپ کی شناخت اپنا سکتا ہے۔ اسے
شناخت کی چوری کہا جاتا ہے۔

JANEST
SMITHST

ذاتی معلومات تصاویر اور ویڈیوز کے ساتھ ساتھ تحریر سے بھی پتہ چل سکتی ہیں۔

میں اپنی معلومات کی حفاظت کیسے کرسکتا ہوں؟
پرائیویسی سیٹنگز
جو ویب سائٹ یا ایپ آپ استعمال کررہے ہیں
اس کی پرائیویسی سیٹنگز کو بدلنے کے
لئے ‘مددگاری گائیڈ’ چیک کریں۔

محل وقوع کی سیٹنگز
اپنے محل وقوع کی معلومات شیئر کرنے سے گریز
کریں۔ اگر آپ کو اپنے ڈیوائس پر جی پی ایس
استعمال کرنے کی ضرورت نہيں
ہے تو اسے آف کردیں۔

ایک پیچیدہ پاس ورڈ استعمال کریں
بڑے اور چھوٹے حروف،
ہندسے اور کی بورڈ کے اسپیشل
کیریکٹرز استعمال کریں۔

جعل سازی ( )scamکی شناخت کرنا سیکھیں
جرائم پیشہ افراد جعل سازی کی مدد سے پیسے یا ذاتی
معلومات چوری کرنے کی کوشش
کرسکتے ہیں۔
جعل سازی کی شناخت کیسے کی
جائے ،اس بارے میں مزید سیکھنے
کے لئے  www.scamwatch.gov.auپر جائیں۔

صرف محفوظ ویب سائٹس پر خریداری کریں
ایک محفوظ ویب سائٹ کا ویب
ایڈریس “ ”httpsیا تالے کے
ایک نشان سے شروع ہوتا ہے۔

آپ کی ذاتی معلومات کی حفاظت کرنے کے لئے
 ThinkUKnowکی اہم ترین تدابیر
•کسی بھی چیز پر رضامند ہونے سے پہلے شرائط و ضوابط دھیان سے پڑھ لیں۔
•محتاط رہيں اور مشتبہ ای میلز میں موجود لنک پر کلک نہ کریں – انہیں فورا ڈیلیٹ کردیں۔
•اپنا ای میل ایڈریس یا فون نمبر اس وقت تک نہ دیں جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ معلومات کس طرح
سے استعمال کی جائيں گی۔
•پیچیدہ پاس ورڈ استعمال کرنے کو یقینی بنائیں۔
•یاد رکھیں – اگر کوئی چیز اتنی اچھی لگے کہ یقین نہ آتا ہو تو غالبا یقین نہ کرنا ہی بہتر ہے!
مزید معلومات اور تدابیر کے لئے  www.thinkuknow.org.auپر جائيں!
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