
 

www.facebook.com/safety/educators  

አይፈለጌ  

ለእያንዳንዱ ኩነተ-ፍጻሜ፣ መልእክቱ አይፈለጌ ከሆነ ይለዩ እና ከዛ ሰውየ ጋር መረጃ መጋራት ያለብዎ እንደዎነ ይወቁ። 
ለእያንዳንዱ ጥያቄ መልስዎን በተሰጠው ባዶ ቦታ ላይ ይጻፉ።  

ኩነተ-ፍጻሜ 1  

ራቅ ያለ ዘመድዎ ለእርስዎ ገንዘብ ሊልክልዎ መሆኑ የሚገልጽ ከዳኛ የተላከ ኢሜይል ደረሶት። “ገንዘቡን ለመቀበል፣ እባክዎ 
ገንዘቡን ገቢ እንድናደርግልዎ የባንክ መለያ ቁጥር እና የባንክዎ ቅርንጫፍ መለያ ቁጥር ይላኩልኝ።”  

ኩነተ-ፍጻሜ 2  

እርስዎ ቀደም ሲል ያሳዩዋቸው ምስል አሁን ሊያዩት ቢፈልጉም ፈቃድ እንደሌላቸው የሚገልጽ ጽሑፍ ከጓደኛዎ ተላከልዎ። 
አሁን ምስሉ እንዳይልኩላቸው ወደ ኮምፒዩትርዎን ማግኘት አይችሉም። “አኔ በፍጥት ወደ መለያዎ በመግባት ላወርደው 
እችላለሁ — የይለፍቃልዎ ምንድነው?” የሚል ምላሽ ተሰጠዎት።  

ኩነተ-ፍጻሜ 3  

ብዙ የተማሪዎች መለያዎች መጠለፋቸው የሚገልጽ ኢሜይል ከትምህርት- ቤትዎ ተላከልዎ። “ብዙ የጠማሪዎች መለያዎ 
ለአደጋ መጋለጣቸው በቅርብ ጊዜ ለማወቅ ችለናል። ይቅርታ እየጠየቅን፣ ችግሩን ለመፍታት እየሰራን መሆናችንን 
እናሳውቃለን። መለያዎ እንደአዲስ ለማዘጋጀት፣ እባክዎ የተጠቃሚ ስምዎን እና የይለፍቃልዎን በዚህ ኢሜይል ይላኩልን 
ይላሉ።”  

ኩነተ-ፍጻሜ 4  

ሕጋዊ ሒሳብ ከከፈቱበት ባንክ የኢሜይል መልእክት ደረሶት። ኢሜይል የመጠለፍ ችግር ስለገጠመን ወደ መለያዎ 
በመግባት የመለያዎ የይለፍቃል መቀየር አለብዎ እንዲሁም ተመሳሳይ የይለፍቃል የሚጠቀሙባቸው መለያዎች በሙሉ 
አዲስ የይለፍቃል መቀየር አለብዎ የሚል መልእክት የያዘ ነው።  
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www.facebook.com/safety/educators  

አይፈለጌ: የአስተማሪ ቅጅ  

ለእያንዳንዱ ኩነተ-ፍጻሜ፣ መልእክቱ አይፈለጌ ከሆነ ይለዩ እና ከዛ ሰውየ ጋር መረጃ መጋራት ያለብዎ እንደዎነ ይወቁ። 
ለእያንዳንዱ ጥያቄ መልስዎን በተሰጠው ባዶ ቦታ ላይ ይጻፉ።  

ኩነተ-ፍጻሜ 1  

ራቅ ያለ ዘመድዎ ለእርስዎ ገንዘብ ሊልክልዎ መሆኑ የሚገልጽ ከዳኛ የተላከ ኢሜይል ደረሶት። ሲያነቡት “ገንዘቡን 
ለመቀበል፣ እባክዎ ገንዘቡን ገቢ እንድናደርግልዎ የባንክ መለያ ቁጥር እና የባንክዎ ቅርንጫፍ መለያ ቁጥር ይላኩልን” 
ይላል።  

ይህ ኢሜይል አይፈለጌ ሳይሆን አይቀርም። የዝምድዎን ስም በትክክል ቢጠቀሙም፣ ግን አስመስለው ለማጭበርበር 
የሚሞክሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ላኪው የእርስዎን ዝምድና የሚመከት መረጃ በሌላ መንገድ አግኝቶ ሊሆን ይችላል። የባንክ 
ሒሳብዎ መረጃ ማጋራት ሁልጊዜም ችግር ሊያስከትል ስለሚችል በጥንቃቁ መከናወን ይኖርበታል። መጀመሪያ ካላገኙዋቸው 
በስተቀር ፈጽመው መረጃዎን ለሰው አይላኩ፣ እንደሱም ሆኖ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብዎ። ለምሳሌ፣ መረጃዎ 
በኢሜይል መላክ ጥሩ ሀሳብ ላይሆን ይችላል ምክንያቱም የተመሰጠረ አይደለም። ለዚህ ነው ብዙ ሆስፒታሎች፣ ዳኞች፣ እና 
ባንኮች ከእርስዎ ጋር የሚገናኙባቸው ልዩ ድረገጾች የሚያዘጋጁት።  

ኩነተ-ፍጻሜ 2  

እርስዎ ቀደም ሲል ያሳዩዋቸው ምስል አሁን ሊያዩት ቢፈልጉም ፈቃድ እንደሌላቸው የሚገልጽ ጽሑፍ ጓደኛዎ ላከልዎ። 
አሁን ምስሉ እንዳይልኩላቸው ወደ ኮምፒዩትርዎን ማግኘት አይችሉም። “አኔ በፍጥት ወደ መለያዎ በመግባት ላወርደው 
እችላለሁ — የይለፍቃልዎ ምንድነው?” የሚል ምላሽ ተሰጠዎት።  

ይህ አይፈለጌ ባይሆንም፣ የይለፍቃሎችዎ ለሌሎች ማጋራት የለብዎትም። የእርስዎን የይለፍቃል አንድ ጊዜ ካገኙት በኋላ፣ 
እርስዎን መለያዎ እንዳይተቀሙ ሊቆልፉብዎ ወይንም ሌሎች ተመሳሳይ የይለፍቃል የሚጠቀሙ መለያዎችዎ ችምር 
ሊበረብርቡዎ ይችላሉ። በተጨማሪ፣ ሶስተኛ አካል፣ መልእክትዎ ጠላፊ ወይንም አላፊአግዳሚ ካየው፣ ብዙ ሰዎች የእርስዎን 
መለያ እርስዎ ሳያውቁ ይገቡበታ።  

ኩነተ-ፍጻሜ 3  

ብዙ የተማሪዎች መለያዎች መጠለፋቸው የሚያሳይ ኢሜይል ከትምህርት- ቤትዎ ተላከልዎ። “ብዙ የጠማሪዎች መለያዎ 
ለአደጋ መጋለጣቸው በቅርብ ጊዜ ለማወቅ ችለናል። ይቅርታ እየጠየቅን፣ ችግሩን ለመፍታት እየሰራን መሆናችንን 
እናሳውቃለን። መለያዎ እንደአዲስ ለማዘጋጀት፣ እባክዎ የተጠቃሚ ስምዎን እና የይለፍቃልዎን በዚህ ኢሜይል ይላኩልን  

 

 

Russell Erickson




ይህ መማሪያ ነገር በ Berkman Klein Center for Internet &amp ላይ በወጣት እና ሚድያ የቀረበ ነው; ሃርቫርድ ዩኒቨርስቲ ሶሳይቲ በ Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 4.0 International ፈቃድ ስር። ወጣት እና ሚድያን እንደ ኦርጂናል ምንጭ እስከጠቀሱ እና ተጨማሪ ስራዎችን በተመሳሳይ ስምምነት መሰረት 

እስካከናወኑ ድረስ ከሱ የተወሰዱ ንግዳዊም ንግዳዊ ያልሆኑም ከሱ የተወሰዱ ነገሮች መጠቀም ይችላሉ። እነዚህን እና ተጨማሪ መማሪያ ነገሮችም Berkman Klein's Digital 
Literacy Resource Platform መስመር ላይ ይገኛሉ። 

www.facebook.com/safety/educators  

ይላሉ።”  

ተጠቃዎች ይህንን መረጃ እንዲያቀርቡ አለመጠየቅ የተለመደ ነው። ላኪው ሕጋዊ ቢመስል እንኳ፣ ማንኛውም የይለፍቃልዎ 
እንዲሰጡ የሚጠይቅ ኢሜይል አይፈለጌ ብለው ነው መውሰድ ያለብዎ።  

ኩነተ-ፍጻሜ 4  

ሕጋዊ ሒሳብ ከከፈቱበት ባንክ የኢሜይል መልእክት ደረሶት። ኢሜይል የመጠለፍ ችግር ስለገጠመን ወደ መለያዎ 
በመግባት የመለያዎ የይለፍቃል መቀየር አለብዎ እንዲሁም ተመሳሳይ የይለፍቃል የሚጠቀሙባቸው መለያዎች በሙሉ 
አዲስ የይለፍቃል መቀየር አለብዎ የሚል መልእክት የያዘ ነው።  

ትክክለኛው እርምጃ አዲስ የአሳሽ መስኮት ከፍቶ ድረገጹን ሁልጊዜ በሚያደርጉት መንገድ መተቀም ነው። እንደዚህ አይነት 
መለቀቅ (ሒሳቦች መጠለፋቸው) በኩባንያው ወይንም በባንኩ የደንበኞች ፖርታል ይጠቀሳል። ፖርታሉ ላይ ያሉ 
መመሪያዎች በአስተማማኝ ደረጃ ሊከተሉዋቸው ይገባል። በኩነተ-ፍጻሜ 3 ላይ እንደተጠቀሰው፣ ማንም ሕጋዊ አካል 
የመለያ ማረጋገጫዎችዎ እንዲልኩለት በኢሜይል አይጠይቅም።  
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