ﺿﻣﯾﻣﮥ  : Aﻓرم اطﻼﻋﯾﮫ ﺑرای ﻣراﺟﻌﯾن
APPENDIX A: Client Notification Form
اطﻼﻋﯾﮫ در ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از ارﺗﺑﺎطﺎت دﯾﺟﯾﺗﺎل

Notification for the use of Digital Communications

ارﺗﺑﺎطﺎت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺷﯾوه ای راﺣت ﺑرای اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﯾم ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺷﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺣﺿوری ﺑﺎ آﻧﮭﺎ اﺳت ،اﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﻧﮕﺎم ﻓرﺳﺗﺎدن اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺧﺎطراﺗﯽ ھﻣراه اﺳت.
ﻣﺎ ھﻣﮥ ﺗﻼش ﺧود را ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ و ﻓﻘط ﺷﻣﺎ ،درﯾﺎﻓت
ﺧواھد ﺷد ،اﻣﺎ ھرﮔز اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم  %100ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺧﺎرج از ﻣﻼﻗﺎﺗﮭﺎی ﺣﺿوری ارﺗﺑﺎط ﺑر ﻗرار ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﻻزم اﺳت ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯾم اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ را ﺑﻌد از ذﺧﯾره ﺷدن در ﻣوارد زﯾر ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾم (1:ﺑر روی وﺳﯾﻠﮥ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎدۀ ﺷﻣﺎ (2 ،از
طرف اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﻠﻔﻧﯽ (3 ،از طرف اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﻧرم اﻓزار ﯾﺎ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن (4 ،از طرف ﺳﺎﯾر اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ
ﭘﯾﻐﺎﻣﮭﺎی ﺷﻣﺎ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻣﻧﯾت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر /ﺗﺑﻠت ،ﺳروﯾس اﯾﻣﯾل و ﺗﻠﻔن ﺷﻣﺎ ﺑﻌﮭدۀ ﺧودﺗﺎن اﺳت.

ﻣﺧﺎطرات اﺳﺗﻔﺎده از ارﺗﺑﺎطﺎت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ

Risks of using Digital Communications

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ دﯾﮕران اﺟﺎزۀ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ،ﺗﺑﻠت ﯾﺎ ﺣﺳﺎب اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ را درﺧواﺳت ﮐرده ،ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧد،
ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ را ﺣذف ﮐﻧﻧد.
اطﻼﻋﺎت ذﺧﯾره ﺷده در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ ﺗﺑﻠﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر وﯾروس ﯾﺎ ﺑد اﻓزارھﺎ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت آﺳﯾب ﭘذﯾری ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺎﻧون و ﯾﺎ دﺳﺗور دادﮔﺎه ،ﻣوﺳﺳﺎت وادار ﺑﮫ اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺑﺷوﻧد.
ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺳط ﺷﺧص ﺳوم رھﮕﯾری ﺷود.
اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا ذﺧﯾره و ﯾﺎ در دﺳﺗرس ﻗرار ﺑﮕﯾرد.

ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد؟

?What can you do

اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺑﮭﺗرﯾن روﺷﮭﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔﺎظت اطﻼﻋﺎت ،در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار
دارﻧد .ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑطور ﻋﺎم ﺑﮭﺗرﯾن روﺷﮭﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑرای آﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ در دﺳﺗرس
ﺷﺧص ﺳوم ﻗرار ﻧﮕﯾرد ،ﻧﺧواھد ﺑود.
•
•
•
•
•
•

•

از رﻣز ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد! اﻓرادی ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه و ﯾﺎ ﺣﺳﺎب اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ ،ﺑرای ﻣﺎ
درﺧواﺳت ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد
از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی داﻧﻠود ﺷده ای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣطﻣﺋﻧﯽ ھﺳﺗﻧد) ﮔوﮔل ﭘﻠﯽ ،آی اﺳﺗور(.اﮔر اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎﺳﯽ را ارﺳﺎل
ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾد از روﺷﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ اﻣن ﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
اﯾﻣﯾل ھﺎ و ﭘﯾﻐﺎم ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻻزم ﻧدارﯾد ،ﺣذف ﮐﻧﯾد
وﺳﯾﻠﮥ ﺧود را ﺑرای ﮐﻧﺗرل اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎ ﺑﮫ آن اﺟﺎزۀ دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد ،ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد
در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از وای ﻓﺎی ﻋﻣوﻣﯽ از ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد
ﮐﻧﺗرﻟﮭﺎی ﻣﺟوز دﺳﺗﮕﺎه ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑدام از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن )اپ( ھﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﻏﯾر ﻻزم ﺑﮫ ﭘﯾﻐﺎم ھﺎ وﯾﺎ اﯾﻣﯾل
ھﺎﯾﺗﺎن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
ﺑرای ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر وﯾﺎ وﺳﺎﯾل دﯾﮕر ﺧود از آﻧﺗﯽ وﯾروس اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺑطور ﻣرﺗب آﻧرا اﺳﮑن ﮐﻧﯾد
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