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 نترنتیا یمنینکات ا
 

   

      نیکه  ماش یتلفن خود را به همان روش ایتبلت ( ( یلوح انهی، را انهیرا  

 .دیقفل کن، دیکن یخود را قفل م

شامل  . بهتر است دیکن یآن را طوالنمقدار. دیداشته باش یرمزعبورقو کی   

 باشد.شماره ها ، نمادها وهردوحروف بزرگ و کوچک 

 ی، آن را در مکان ه ایدبه خاطر سپردن آن نوشت یاگر گذرواژه خود را برا  

 .دیخود نگه دار انهیاز رارامن دو

بالفاصله  دـنیگو یا مــکه به شم ییها امــی. پدـله نکنیـعجدر تصمیم گیـری    

  .باشد یممکن است کالهبردار ،دیانجام دهرا  یکار

  .دیفکر کن یاجتماع یدر رسانه هاهرچیزی قبل از اشتراک    

 د؟یکن یخود را فاش م یمانند مکان زندگ یاطالعات شخص ایآ   

 یوندهایپ یو رو دیرسند حذف کن یبه نظر م بیرا که عج ییها لیمیا   

 .دینکن کیموجود در آنها کل

 

 تیامن یاد ملحافراد مسن تراز ات یبرا یخصوص میحربراساس نکات مربوط به 

 :یبریسا

 

  

 

 

Based on privacy tips for older adults from the National Cyber Security Alliance: 
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/managing-your-privacy/privacy-tips-older-adults/ 



2 

 ویروس کرونا از طریق یکالهبردار
 

 

،  را  ـی. اخفتدیاق بـاتف یحضور ای نیواند به صورت آنالـت یم یردارـکالهب

وجود داشته است ، کرونا  روسیمرتبط با و یکالهبردار یادیتعداد ز

 مانند:

 

 .دهند یم یاتیمال فیتخف ایدهند  یکه به شما پول پس م یجعل یها لیمیا• 

 

 .فروشند یاثر م یکه ماسک صورت ب یافراد• 

 

 . انسان مضر است یبراکه فروشند  یم یکننده دست یکه ضد عفون یافراد• 

 

 . کند یم یدرخواست کمک مالومردم  حضوردر درب منزل• 

 

ی کنند که کارکنان بهداشت یو وانمود م ب منزل می آینددری که به افراد• 

 کرونا هستند. روسی" وشی"آزما جهت

 

 رسیو یاز کالهبردار یریجلوگ یدرمورد چگونگریز یدستورالعمل ها

 به شما کمک خواهد کرد. کرونا
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 کرونا روسیو یاز کالهبردار یرینحوه جلوگ
 

 محافظت از خود: یبرا ینکات

  

با دوستان و خانواده خود تماس ، کمک  یشنهادهایپ کردن قبل از قبول     

 . دیریبگ

 .دیکن یچشم پوش شنهادهایاز پ اینه  مییندارد که بگو یشکالا   

 

اطالعات  ایبخصوص قبل از دادن پول عجله نکنید  یریگ میدر تصم    

 به افراد ناشناس. یشخص

 

 نگونهیاحتماال  اپس ،  استدرست  و خوب یلیرسد خ یگر به نظرما   

 است.

 

 خریداری کنید.فقط از فروشندگان قابل اعتماد     

 

 :دیریکمک بگ دیتوان یاز کجا م

مشاوره   08082231133 با شماره تلفن یمشاوره در مورد کالهبردار یبرا

 .دیریتماس بگ شهروندان

 

  03001232040 ارهـشم هـب سازمان مقابله با تخلفاتبا  یگزارش کالهبردار یبرا 

با بانک خود تماس ند کرده ا یکالهبردار اـاز شم دـیکن یم رـر فکـ. اگدـیریـاس بگـتم

 .دیریبگ
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 یکالهبرداری از ریجلوگ یبرا یعمومنکات 
 

 یکند و از شما نم یتلفن سؤال نم قیخود را از طر PINبانک شما شماره   

 .دیبده کیپ کیخواهد که کارت خود را به 

 

به قفل  ، های منزل مراجعه میکنند درباشخاصی که به  متوقف کردن یبرا  

 .دیفکر کن ، زنجیر و توقف آنها

 

 .دیریمستقل بگمشاوره ،  خوددرباره حقوق  یریگ میقبل از تصم  

 

 .دیباز نکن دیشناس یرا که نم یشخص ای بهیشخص غر یها وستیپ ای لیمیا 

 

نشوید چند اگر وارد مسابقه  ندیگو یرا که م یکیالکترون ینامه ها اینامه ها   

 . دیریبگ دهیناد ،  میلیون را از دست خواهید داد

 

 دیبخواه یاز کس ای به صحبت کردن خاتمه دهید،  دیینه بگو دیتوان یم شهیهم 

 .دینکن یکار احساس بد نیترک کند. از انجام اآنجا را که 

 

 

 :انگلستان بر اساس از نکات اجتناب از کالهبرداری

 

 

 

 

Based on avoiding scams tips from Age UK: https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age- 

uk/documents/information-guides/ageukig05_avoiding_scams_inf.pdf 
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 یگزارش کالهبردار یبرا یاصل نیمخاطب
 

 

در  یگزارش کالهبردار یرا برا یاصل یها تیشماره تلفن ها و وب سا

 .دیرینظر بگ

 

 شماره تلفن ها

 

 سازمان مبارزه با تخلفات و کالهبرداری

03001232040 

 

 مشاوره شهروندان منچستر

03444111222 

 

 یقربان تیخط حما

08081689111 

 

 وب سایت ها 

 سازمان مبارزه با تخلفات و کالهبرداری

www.actionfraud.police.uk 

 GM جنرال سیلپ

www.gmp.police.uk 

http://www.actionfraud.police.uk/
http://www.gmp.police.uk/
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 نترنتیا یمنیا یبرا نیآنال یراهنماها
 

 

 ریز یها نکیل ی، رو نترنتیا یمنیدرباره ا نیاطالعات آنال افتنی یبرا

 .دیکن کیکل

 

 ایمن ماندن آنالین

Age UK – Staying Safe Online 

https://www.ageuk.org.uk/information-advice/work- 

learning/technology-internet/internet-security/ 

 

نترنتیا تیامن یراهنما  

Age UK – Internet Security Guide 

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age- 

uk/documents/information- 

guides/ageukil4_internet_security_inf.pdf 

 

یمنیا نیدوره آموزش آنال  

 

Learn My Way – Online Safety Training Course 

https://www.learnmyway.com/subjects/online-safety/ 

 

 

https://www.ageuk.org.uk/information-advice/work-learning/technology-internet/internet-security/
https://www.ageuk.org.uk/information-advice/work-learning/technology-internet/internet-security/
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/documents/information-guides/ageukil4_internet_security_inf.pdf
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/documents/information-guides/ageukil4_internet_security_inf.pdf
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/documents/information-guides/ageukil4_internet_security_inf.pdf
https://www.learnmyway.com/subjects/online-safety/
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 رـتـشیب تـیاــحم

 

 منچستر تالیجیاز قهرمانان د یتلفن یبانیپشت

را  استفاده از آندربه کمک  ازین ایکه به اینترنت وصل میشه؟ آ ددستگاهي داریآیا 

ارائه  یتلفن یبانیکه از ساکنان منچستر پشت میدار تالیجیاز قهرمانان د یمی؟ ما تدارید

  .زبان انجام داد ۱۵توان به  یدهند. تماس ها را م یم

   digitalinclusion@manchester.gov.ukویاایمیل  07860064128 پیام

 کرد. مخواهیو کمک ان را بگذارید با شما تماس خواهیم گرفت اسمت

 با ما در ارتباط باشید. COVID-19 قیاز طر

 COVID - 19 یبانیپشت با انجمن د،یدارازین یبانیشدن به کمک و پشت نیآنال یاگربرا

 ما در لیمیاارسال  ای، و  08002346123، با شماره تلفن دیریتماس بگ

digitalinclusion@manchester.gov.uk 

  :شتریاطالعات بجهت 

https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c

onnected_through_covid-19_leaflets  

  

This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations: 
 

 
All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice. 
We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest 
downloadable version: https://buzzmanchester.co.uk/ 
For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or 
lorna.dawson@gmmh.nhs.uk   
 [Version 7 Android_Farsi_October 2020] 
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