يحتوي ُكتيب “حماية هويتك – ما يجب
أن يعرفه كل شخص” على المزيد من
المعلومات والنصائح .ويشتمل أيضا
على اقتراحات عمّا يجب أن تفعله إذا
ُسرقت هويتك .باالمكان االطالع على
هذا ُ
الكتيب عبر الموقع االلكتروني

• www.protectfinancialid.org.au

www.ag.gov.au/identitysecurity

أمن االنترنت

أين تذهب للمزيد من المعلومات
سالمة الهوية
• www.ag.gov.au/identitysecurity
سالمة الهوية المالية
• www.moneysmart.gov.au

• www.staysmartonline.gov.au
•  - www.cert.gov.auللشركات الكبيرة
•  - www.cybersmart.gov.auلألطفال ،والوالدين والمعلمين
•  - www.ag.gov.au/cybersecurityلمعلومات حول
السياسات الحكومية
•  - www.icode.net.auمدونة قواعد الممارسات الطوعية
التابعة لجمعية صناعة االنترنت حول أمن االنترنت
الخصوصية
• www.oaic.gov.au
الرسائل االلكترونية المخادعة واالحتيال االلكتروني
• www.scamwatch.gov.au

حماية هويتك
عشر نصائح بسيطة

ّ
إن هويتك هي إحدى أه ّم األشياء القيِّمة لديك .فمن
األهمية أن تكون قادراً على إثبات هويتك في معظم
مناحي الحياة – مثل الحصول على قرض سكني،
والحصول على وظيفة جديدة وشراء أشياء عبر
االنترنت.

قد تبدو حماية هويتك صعبة ومعقدة ،لذلك نقدم
لك  10نصائح بسيطة لحماية الهوية:

سرق المجرمون هويتك ،فقد يصعب عليك القيام بأنشطة
إذا َ
يومية مثل هذه .وقد تستمر الضغوط والتكاليف المالية لسنوات.

1

6

احتفظ بمستنداتك الشخصية آمنة في البيت ،عندما تسافر
وإذا احتجت إلتالفها.

ُكن حذراً في التعامل مع من يطلبون معلوماتك الشخصية
عبر االنترنت ،وبالهاتف وشخصياً من أجل االحتيال.

2

7

ضع ً
قفال على صندوق رسائلك البريدية ،وعندما تنتقل قم
بإعادة توجيه عنوانك البريدي.

استفسر عن أية بطاقات إئتمانية جديدة تصلك بدون أن تطلبها
أو فواتير مقابل سلع وخدمات ليست لك.

3

8

احترس ُ
وكن حذراً عندما تستخدم وسائل التواصل االجتماعي ،واحرص
على تقليص معلوماتك الشخصية التي تفصح عنها عبر االنترنت.

انتبه ألية معامالت مصرفية غير معتادة أو رسائل بريد مفقودة.

باإلمكان سرقة هويتك إذا استطاع المجرمون الوصول إلى
مستنداتك الشخصية ،مثال جواز سفرك ،أو رخصة قيادتك،
أو فواتيرك االستهالكية.
وبإمكانهم أيضا سرقة هويتك عن طريق الوصول إلى معلوماتك
الشخصية ،مثل رقم ملفك الضريبي ،أو معلوماتك على مواقع
التواصل االجتماعي االلكترونية .وحتى لو كنت تعتقد أن
هؤالء اللصوص لديهم معلومات بسيطة عنك ،فهم بإمكانهم
استخدام مصادر عامة للحصول على المزيد من المعلومات عنك.
لقد قامت الحكومة األسترالية بنشر هذا ُ
الكتيب لمساعدتك على
حماية هويتك .وهو يحتوي على عد ٍد من النصائح السريعة
والسهلة التي يمكنك استخدامها لتقليل مخاطر سرقة هويتك.

كيف يمكنني حماية هويتي؟

4
زوِّد جهاز كمبيوترك وهاتفك المحمول ببرامج أمن إلكترونية
وكلمات مرور سريّة قوية للحماية ،وتجنب استخدام أجهزة
الكمبيوتر العامة لألنشطة الحساسة.

5
تعلـًّم كيف تتفادى االحتياالت االلكترونية الشائعة ،وذلك عبر
الموقع االلكتروني .www.scamwatch.gov.au

9
تعرضت لسرقة الهوية – أبلغ بها الشرطة وأي
إذا َّ
منظمات ذات صلة.

10
اطلب نسخة مجانية عن تقريرك االئتماني من أي وكالة تقارير
بشكل منتظم ،خصوصاً إذا تمت سرقة هويتك.
إئتمانية
ٍ

