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 مراجعینرای : فرم اطالعیھ ب A ضمیمۀ
APPENDIX A: Client Notification Form 

 Notification for the use of Digital Communications                        طالعیھ در مورد استفاده از ارتباطات دیجیتالا
 

با آنھا است، اما استفاده از این  ھای حضوریراحت برای ایجاد ارتباط با تیم مراقبتی شما در فاصلۀ مالقات ارتباطات دیجیتالی شیوه ای 
 تکنولوژی ھنگام فرستادن اطالعات شخصی با مخاطراتی ھمراه است.

ریافت توسط شما و فقط شما، دیم کنارسال می ما کھ اطالعات شخصی ھر گونھ کھ اطمینان حاصل کنیم  ھمۀ تالش خود را میکنیم تا ما 
رتباط بر قرار میکنیم.با چھ کسی خارج از مالقاتھای حضوری امطمئن باشیم کھ  %100امکان ندارد کھ بتوانیم خواھد شد، اما ھرگز   

) از 2د استفادۀ شما، ) بر روی وسیلۀ مور1:در موارد زیر کنترل کنیم ذخیره شدنبعد از  را  اطالعات شما نیستیم کھ ما قادرالزم است بدانید 
) از طرف سایر اپلیکیشن ھایی کھ ممکن است بھ 4، از طرف ارائھ دھندگان نرم افزار یا اپلیکیشن) 3طرف ارائھ دھندگان ارتباطات تلفنی، 

.داشتھ باشندپیغامھای شما دسترسی   

 مسئولیت امنیت کامپیوتر/ تبلت، سرویس ایمیل و تلفن شما بعھدۀ خودتان است.

     Risks of using Digital Communications                                                   طرات استفاده از ارتباطات دیجیتالیاخم
 

رده، مشاھده کنند، اطالعات شما را درخواست ک میتواننددر صورتیکھ دیگران اجازۀ دسترسی بھ تلفن، تبلت یا حساب ایمیل شما داشتھ باشند 
را حذف کنند.  دھند ویا اینکھ آنھا یرتغی  

 د.اشنببیشتری داشتھ  آسیب پذیری ، ممکن استباشندویروس یا بد افزارھا خطر  در معرضاطالعات ذخیره شده در کامپیوتر یا تبلتی کھ 

.بشوند اطالعات شماوادار بھ افشای موسسات  ،اهیا دستور دادگدر مقابل قانون و  امکان دارد کھ  

.رھگیری شودارتباطات الکترونیک ممکن است توسط شخص سوم   

 اطالعات شما ممکن است خارج از کانادا ذخیره و یا در دسترس قرار بگیرد.

 ?What can you do                                                                                    شما چھ کاری میتوانید انجام دھید؟
 

قرار ا شم اختیاردر این اطالعات کھ در حالیست   ،اطالعات زیر بھترین روشھای پیشنھادی بمنظور کمک بھ شما برای حفاظت اطالعات
سترس ھستند و تضمینی برای آنکھ اطالعات شما در د بھترین روشھابطور عام  حائز اھمیت است کھ توجھ داشتھ باشید کھ اینھا  .دارند

، نخواھد بود.نگیردشخص سوم قرار   

ا، برای ما میتوانند با معرفی خود بھ جای شما، با استفاده از دستگاه و یا حساب ایمیل شم افرادی از رمز خود محافظت کنید! •
 درخواست ارسال نمایند

ی را ارسال اگر اطالعات حساس( گوگل پلی، آی استور).ای استفاده کنید کھ  از منابع مطمئنی ھستند از اپلیکیشن ھای دانلود شده •
 میکنید، ممکن است بخواھید از روشھای ارتباطی امن تری استفاده کنید 

 الزم ندارید، حذف کنیدکھ ایمیل ھا و پیغام ھایی را  •
 تنظیم کنیدبھ آن اجازۀ دسترسی دارند،  لیکیشن ھاوسیلۀ خود را برای کنترل اطالعاتی کھ اپ •
 عات شخصی اجتناب نمائیددر صورت استفاده از وای فای عمومی از ارسال اطال •
 کنترلھای مجوز دستگاه خود را بھ شکلی تنظیم نمائید کھ ھیچکدام از اپلیکیشن (اپ) ھا دسترسی غیر الزم بھ پیغام ھا ویا ایمیل  •

   ھایتان را نداشتھ باشند
 و بطور مرتب آنرا اسکن کنید  ردهبرای کامپیوتر ویا وسایل دیگر خود از آنتی ویروس استفاده ک •
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