SalamaTech
زوروا مواردنا المتوفرة عىل االن ت�نت
سالمتك

 ch/ابقوا عىل اطالع دائم عىل آخر املخاطر
aTe

.

https://www.facebook.com/Salam

وي يك السالمة الرقمية

معلومات معمقة عن السالمة الرقمية
https://salamatechwiki.org/

ّ
سمع صوتك ،بأمان !

تعلموا كيفية التواصل بفعالية وأمان عىل اإلنرتنت
https://beheard.salamatech.org/

المساعدة العاجلة

بحاجة ملساعدة عا
جلة متعلقة بسالمتك الرقمية؟
تواصلوا مع :
support@salamatech.org

luxury
hotel

*****

.

,

ال تن�نت .منذ عام  ٢٠١٢ش
وم�وع سالمتك يساعد
ومعلوماتك عىل إ
ي ن
ال تن�نت .تتنوع
العديد من
السوري� عىل حماية أنفسهم عىل إ
ت
ال� نقدمها وطرق تقديمها :
الخدمات ي

 .1تدريب عىل أساسيات السالمة الرقمية
وتقديم الدعم ن
التق�
ي
ميكن لفريق سالمتك  -داخل سوريا أو عن طريق
اإلنرتنت  -مساعدتك عىل رصد املخاطر الرقمية
وتدريبك عىل التواصل اآلمن والفعال عىل اإلنرتنت .

 .2المساعدة العاجلة
هل تعتقد بأن أحدهم قام بإخرتاق إحدى حساباتك
عىل اإلنرتنت؟ هل تترصف أجهزتك بشكل غريب؟
هل تلقيت تهديدا ً عرب االنرتنت؟ تواصل مع فريق
سالمتك للحصول عىل املساعدة .

 .3المساعدة المخصصة للمنظمات
هل تقوم مجموعتك بإستخدام اإلنرتنت يف العمل؟
هل جميع بياناتك مخزنة مبأمن؟ سالمتك هنا
لتقديم املساعدة .

ال تن�نت
 .5موارد عىل إ
لدينا العديد من املوارد املتوفرة عىل اإلنرتنت والتي
قام بإعدادها سوريني من أجل مساعدة السوريني
عىل التعرف عىل كيفية التواصل بأمان عىل
اإلنرتنت --شاهدوا القسم الخلفي من هذا الكتيب
للحصول عىل قامئة كاملة .

سمع صوتك
ّ .4
هل هناك رسالة معينة تود إيصالها لجمهور محدد.
هل تقوم بإطالق حمالت عىل مواقع التواصل
اإلجتامعي.؟ مرشوع سالمتك يساعدك عىل معرفة
أساسيات الحمالت الناجحة وبالوقت نفسه حامية
نفسك ومجموعتك عىل اإلنرتنت خالل إطالق هذه
الحمالت .

سالمتك تهمنا !

زوروا SalamaTech.org

هل سالمتك الرقمية بخطر؟
1

هل هناك مخاوف من سيطرة أحدهم عىل حساب فيسبوك أو
الربيد اإللكرتوين الخاص بك أو عملك؟

نعم

ال

2

هل تتوقع نتائج خطرية يف حال ضياع جميع امللفات الخاصة بك؟

نعم

ال

3

هل تشعر بالقلق أو الخوف عند التواصل عرب اإلنرتنت؟

نعم

ال

4

هل تحتفظ مبعلومات حساسة عىل أجهزتك؟

نعم

ال

5

هل احتامل فقدانك لعملك وارد يف حال حصول اخرتاق أمني
?breachلحسابك أو جهازك؟

نعم

ال

6

هل هناك نتائج مرتتبة عن رسقة أو ضياع هاتفك الذيك؟

نعم

ال

،يف حال اإلجابة بـ “نعم” عىل أي من هذه األسئلة
فهناك حاجة ماسة إلجراء فحص سالمة رقمية
.

سالمتك هنا لتقديم
المساعدة .

ت
هل تم اخ�اق
حسابك عىل فيسبوك؟
1

1

سمع صوتك ،بأمان مع سالمتك
ّ

