
በዲጂታል ማጎልበት እና

የግንኙነት ፕሮጀክት

ስደተኛ ሴቶች

ክፍል 1 - ኦንላይን ለመግባት መግቢያ



እንኳን ደህና መጡ!

ዛሬ የሚከተለውን እናደርጋለን:

• ለፕሮጀክቱ ተስፋዎችን እና ተሳታፊዎች

ላፕቶፓቸውን ለምን ለመጠቀም

እንደሚፈልጉ እንዳስሳለትን ያስሱ፣

• UK ውስጥ ስለኢንተርኔት አጠቃቀም

እንወያያለን፣

• 'የግል መረጃ' ን እና ይህ ኦንላይን ምን

ማለት እንደሆነ እንመለከታለን፡፡



መሰረታዊ ህጎች

• ሚስጥራዊ ቦታ

• አስተማማኝ ቦታ

• ስልኮች ይዘጉ

• አክባሪ ይሁኑ

• የማያዳላ

• አንድ በአንድ ይናገሩ

• የማይናገሩ ከሆነ Zoom ን ድምጸ-አልባ

ያድርጉት

• አንድ ነገር እንዲደገም ከፈለጉ ይጠይቁ!

• አለማወቅ ችግር የለውም



የ Zoom ባህሪያት



በ UK ውስጥ ከ 5 ሰዎች መካከል 1 ዱ ለመግባባት ፣ የጤና መረጃን 

ለመፈለግ ፣ ወይም የመንግስት አገልግሎቶችን ኦንላይን ለማግኘት ይቸገራሉ

በኮሮናቫይረስ እና በሕዝብ ጤና ገደቦች ይህ የበለጠ ከባድ ሊሆን ይችላል!



መረጃ



ላፕቶፕዎን ለምን ጉዳይ መጠቀም ይፈልጋሉ?



ኢሜል



የኦንላይን ግብይት



UK ውስጥ ኢንተርኔትአጠቃቀም

ኢንተርኔት በ UK ውስጥ ብዙ አስፈላጊ አገልግሎቶችን ለማግኘት ይጠቅማል



የሚከተሉት ሊያጋጥምዎት ይችላሉ…

በ UK ውስጥ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ኦንላይን አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ይመከራሉ ወይም ይፈለጋሉ

የኢሜል አድራሻ በተለምዶ ለመግባባት ይጠቅማል፣ በደብዳቤዎች ወይም በስልክ ምትክ ወይም

በተጨማሪ፡፡ 

“መረጃ በድረ-ገጻችን ላይ 

ማግኘት ይችላሉ”
“ኦንላይን ቅጽ መሙላት

ያስፈልግዎታል”



• ስም

• የልደት ቀን

• የቤት አድራሻ

• የኢሜል አድደረሻ

• የቦታ አድራሻ

• የመታወቂያ ቁጥር: ብሄራዊ የመድህን ቁጥር ወይም

BRP ቁጥር

የግል መረጃ ምንድን ነው?



• ለጠቅላላ ሐኪምዎ (GP) ሲደውሉ 

የትውልድ ቀንዎን እና / ወይም 

አድራሻዎን እንዲያረጋግጡ ሊጠየቁ 

ይችላሉ

• የሥራ ማእከልን ሲያነጋግሩ ወይም 

ለሥራ ሲያመለክቱ ብሔራዊ የመድን 

ቁጥርዎን እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ 

ይችላሉ፡፡

• የኢሜል አድራሻዎን ለንግድ ወይም 

ለኩባንያ እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ 

ይችላሉ፡፡



“እባክዎን የፖስታ ኮድዎን መስጠት ይችላሉ?”



ማጠቃለያ

ዛሬ የሚከተሉትን አከናውነናል:

• UK ውስጥ ኢንተርኔት ያለውን ሚና መመርመር ጀምረናል፣

• የፕሮጀክቱ ተስፋዎችን ተወያይተናል፣

• 'የግል መረጃ' ምን ማለት እንደሆነ እና ይህንን ለማጋራት

ቢሚመርጡበት ጊዜ መብቶችዎን ማወቅ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ

ተነጋግረናል፡፡



ቁልፍ ቃላት

ኦንላይን – ከኢንተርኔት/ከኮምፒዩተር ጋር በሚገናኝበት ጊዜ የሚከናወን ነገር

ዲጂታል – በኮምፒተር ሲስተም በኩል መረጃን በመጠቀም ወይም በማከማቸት

ሚስጥራዊነት – መረጃን በስምምነት መሰረት የግል ወይም ምስጢር አድርጎ የመጠበቅ መርሆ

ተደራሽነት – ለአገልግሎት ወይም ቦታ መረጃ መኖር ወይም ማግኘት

አስተማማኝ ቦታ – ግለሰቦች ያለ አድልዎ እና ነቀፋ አብረው የሚሰበሰቡበት ቦታ ወይም አካባቢ

የግል መረጃ – አንድን ግለሰብ መለየት የሚችል መረጃ

ግላዊነት – ከሌሎች ትኩረት ወይም ምልከታ ነፃ መሆን

ድምጸ-አልባ መደረግ – ከሰው የሚመጣውን ድምፅ ለጊዜው ማቆም

ቪድዮ – ከሌሎች ሰዎች ጋር ሊጋራ የሚችል የእይታ ምስሎችን ማንቀሳቀስ

መግባባት – ለምሳሌ በንግግር ወይም በፅሁፍ መረጃ መለዋወጥ እና / ወይም መቀበል

አስፈላጊ አገልግሎቶች – ለዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለአንድ ግለሰብ አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶች


