Crime Prevention Fact Sheet (Protect yourself online) – Dari

سریال جلوگیری از جرایم پولیس نیوسوت ویلز

از کالهبرداری خود را محافظت کنید

در آنالین خود را محافظت کنید
استفاده روزمره از تیلفون های موبایل ،تابلیت ها و کمپیوتر های شخصی حاال یک پدیده معمول در زندگی اکثر
اشخاص بشمار می رود .ما از این وسایل جهت متاس های لفظی یا دیداری برای مقاصد جتارتی ،داد و ستد مالی
و منحیث یک وسیله نگهداری معلومات مختلف که اکنون حتی بیشتر بدان متکی می باشیم ،اجنام می دهیم.

این وسایل حاوی معلومات کلیدی ای می باشند که از طرق مختلف ذیل ممکن مورد هدف قرار گیرند :ایمیل های
کالهبرداری ،جعل هویت شرکت های خدماتی ،حفاظت ناکافی نرم افزار ها یا رمز عبور حفاظتی.

نکات فوق صرف بعضی از شیوه هایی اند که جنایتکاران غرض دسترسی به معلومات شخصی شما یا خانواده تان
بکار می برند و ممکن منجر به سرقت هویت شما گردد .با اتخاذ تدابیر ساده ذیل ما همه می توانیم خود را در مقابل
این نوع جرایم حفاظت منائیم.

رمز عبور تانرا حفاظت کنید

■عین رمز عبور را برای همه وسایل یا سیستم های تان استفاده نکنید

■نام ها و کلماتی که به آسانی به بشما ربط پیدا می کنند (بطور مثال :تخلص ،نام حیوان یا مکتب)
بحیث رمز عبور تان بکار نبرید.
■رمز عبور تانرا مداوما ً تغیر دهید.

■رمز عبور تانرا برای هیچکس ندهید.

کمپیوتر و تیلفون موبایل تانرا حفاظت کنید

■پروگرام ضد ویروس مطمئن را مداوما ً در متام کمپیوتر ها و تیلفون هایتان نصب کنید.
■پروگرام ضد ویروس را مداوما ً جتدید کنید.

■پروگرام های ناخواسته را غیرفعال سازید – اگر استفاده نکنید از دست خواهید داد.

هویت تانرا در آنالین حفاظت کنید

■نگذارید هیچکس دیگر به معلومات یا وسایل شخصی تان دسترسی حاصل کند.
■برای هیچکس اجازه دسترسی از راه دور را به وسایل تان ندهید.
■ایمیل های دریافت شده از اشخاص ناشناس را جواب ندهید.

■معلومات شخصی یا مالی مانند منبر الیسنس دریوری ،تاریخ تولد و غیره تانرا از طریق آنالین با دیگران در
میان نگذارید.
اگر فکر می کنید قربانی کدام جرم کمپیوتری قرار گرفته اید ،فورا ً موضوع را به ویب سایت
زیر گزارش دهید www.acorn.gov.au

برای معلومات بیشتر راجع به جلوگیری از جرایم به ویب سایت
ما به آدرس ذیل مراجعه کنیدwww.police.nsw.gov.au :

ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری.

ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری و ﺧﻄﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ.

