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دیجیتالی امنیت 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

آیا شما هم از تقلب
 آنالین می ترسید؟

کالهبرداری های آنالین رایج تر میشوند. شما میتوانید در اینجا توصیه های 
مهمی در رابطه به نحوه محافظت از خود را دریافت کنید.



خود را چنین حفاظت کنید: ماوس را 
روی نوار آدرس ببرید و متوجه شوید 

که آیا آدرس مذکوره عجیب به نظر می 
رسد. روی این گونه لینک ها کلیک 

نکنید، و در داخل کردن معلومات 
شخصی خود در یکجای، از احتیاط کار 

بگیرید. 

 

کالهبرداری های رایج
اگر در حساب بانکی شما کدام مشکل  	

ایجاد شود پس به آدرس شما یک 
ایمیل ارسال میگردد یا اینکه در قرعه 

 کشی برنده شده باشید.
کالهبردار از شما می خواهد که به 
ایمیل پاسخ دهید یا روی  یک لینک 

ارسال شده در ایمیل تان کلیک کنید و 
در انجا معلومات شخصی خود را ثبت 

نمائید. 

فردی به شما زنگ میزند و خود را  	
بحیث یک مٔامور ادارٔه عمومی مالیات 
سوئد معرفی میکند و میگوید که شما 

باید بازپرداخت مالیات را دریافت 
کنید. از شما خواسته می شود که به 

اینترنت بانک خود وارد شوید.

   

در پیام متنی به شما یک پیام ارسال  	
میگردد که در ان نوشته میباشد که 
این از طرف شرکت پوسته است و 

برای شما گفته میشود که هزینه خدمات 
را بپردازید.

 

 خود را چنین حفاظت کنید: 
روی لینک کلیک نکنید و معلومات 

حساب بانکی خود را نوشته نکنید. اگر 
شما کدام چیز را طلب کرده اید پس 
بسیار متوجه باشید که ایا این حقیقتاً 

پرداخت همان هزینه است. 

خود را چنین حفاظت کنید:
اگر فردی ناشناس زنگ زد و شما 

باالیش مطمئن نبودین: تلیفون را قطع 
نمائید و یا به شمارٔه که شما با خودتان 

انرا دریافت نموده اید زنگ بزنید.درینجا 
این باید مهم نباشد که شخصیکه در 

تلیفون ادعا میکند خویشاوند شما است یا 
از کدام ریاست، بانک یا شرکت زنگ 

زده.  



خود را چنین حفاظت کنید
از ورود خود محافظت کنید

رمزورودی یک چیز شخصی است و هرگز نباید فاش گردد.  	
روی پرده موبایل، کمپیوترو تابلیت را همیشه با رمز محفوظ کنید  	

بطور مثال با رمز اعداد یا شصت.   
بان رمزی را که شما در نرم افزار یا حساب تان استفاده میکنید، انرا  	

از رمزهای انترنت تان تغییر دهید. یک مثال رمزهای خراب:   
 1234, 9999, Pelle19, Fatima82, Tusse2.  

از هویت بانکی و ایمیل خود محافظت کنید
هرگز مشخصات کارت، کد هویت الکترونیکی خود مانند هویت  	

بانکی یا سایر اطالعات حساس شخصی خود را در اختیار کسی 
قرار ندهید. 

بانکها و مقامات هرگز اولین تماسی را از طریق تلیفون یا پیام با شما  	
برقرار نمیکنند که از شما بخواهند که با هویت بانکی خود یا جعبه 

امنیتی وارد سیستم شوید. 
روی لینک فرستاده ناشناس در ایمیل یا پیام تان، هرگز کلیک نکنید. 	

این لینک ممکن است حاوی ویروس های مخرب باشد.   

اگر قربانی جنایت میشوید، پس باید همیشه 
از طریق 14 114 به پولیس گذارش دهید.

در حالت جنایت جاری به 112 زنگ بزنید. 



درباره امنیت آنالین بیشتر 
بخوانید
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پولیس نکات 
پلیس نکات و توصیه هایی را در مورد اینکه چگونه می 

توانید از خود در برابر کالهبرداری دیجیتال محافظت 
 کنید، ارائه می دهد:

https://polisen.se/utsatt-for-brott/ 
    skydda-dig-mot-brott/bedrageri/

نکات بیشتر از شهر گوتنبرگ
شهر گوتنبرگ برای شما که می خواهید دانش دیجیتالی 

 خود را افزایش دهید، اطالعات و نکاتی دارد:  
goteborg.se/blimerdigital

اطالعات بیشتری می خواهید؟
از نزدیکترین کتابخانه، دفتر مدنی یا محل مالقات )محل مالقات( 

سالمندان دیدن کنید.

کد QR را از طریق موبایل خود اسکن کنید تا وارد 
صفحٔه انترنتی درست شوید. 


