
ዲጂታላዊ ምብቃዕን ምትእስሳር ፕሮጀክትን

ስደተኛ ጓል ኣንስተይቲ

ክፍሊ 1 – መእተዊ ናይ ናብ ኦንላይን ምዃን



እንቋዕ ደሓን መጻእኹም!

ሎሚዓንቲ እንገብሮ:

• ናይዚ ፕሮጆክት ተስፋታት ምድህሳስን እቶም

ተሳተፍቲ እቲ ላፕቶፕ ከመይ ከምዝጥቀሙን

ከንድህስስ ኢና;

• ኣብ UK ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ኢንተርኔት

ክንመያየጥ ኢና;

• ብዛዕባ ናይ ውልቀ ዳታን እዚ ኦንላይን እንታይ

ከምዝኾነን ክንርኢ ኢና፡፡



ዝትግበሩ ሕግታት

• ምሽጥር ምዕቃብ

• ውሑስ ቦታ

• ናይ ቴሌፎናት ድምጺ ምጥፋእ

• ምክብባር

• ነቓፊ ዘይምዃን

• ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ጊዜ ምዝራብ

• ኣብ እትዛረበሉ እዋን እቲ ዙም (Zoom)ምጥፋእ

• ክድገም እትደልዮ ነገር ምስዝህሉ ሕተት!

• ዘይምፍለጥ ጸገም የብሉን



ናይ Zoom ባህርያት



እዚ ምስ ኮረና ቫይረስን ህዝባዊ እገዳታትን ድማ ዝበለጸ ይኸብድ!

ኣብ UK 1 ካብ 5 ሰባት ዝኾኑ ሰባት ብኦንላይን ኮሚዩንኬት ንምግባር፣ ናይ ጥዕና

ሓበሬታ ንምርካብ፣ ወይ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ንምርካብ ጻዕሪ ይገብር



ሓበሬታ



ብላፕቶፕካ እንታይ ክትጥቀም ትደሊ?



ኢመይል



ብኦንላይን ዕድጊት ንምፍጻም



ኣብ UK እተርኔት ዝጠቅም

ኣብ UK ኢንተርኔት ብዙሓት ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ንምርካብ ይጠቅም



ክትረኽቦ እትኽእል…

ኣብ UK ሰባት ብዙሕ ጊዜ ብኦንላይን ኣገልግሎት ክረኽቡ ይመዓዱ ወይ ይሕተቱ

ናይ ኢመይል ኣድራሸ ንደብዳታትን ወይ ቴሌፎን ተኪኡ ወይ ተወሳኺ ኮይኑ ንኮሚዩንኬሽን ምጥቃም

ዝተለመደ እዩ፡፡

“ኣብ ዌብሳይት ሓብሬታ ክትረክብ

ትኽእል”
“እቲ ቅጥዒ ኣብ ኦንላይን

ክትመልኦ ኣለከ”



• ስም

• ናይ ልደት ዕለት

• ናይ መንበሪ ኣድራሻ

• ናይ ኢመይል ኣድራሻ

• ናይ እትርከበሉ ቦታ ሓበሬታ

• ናይ ID  ቁጽሪ: ብሄራዊ ናይ ኢንሹራንስ ቁጽሪ

ወይ ናይ BRP ቁጽሪ

ናይ ውልቀ ዳታ እንታይ እዩ?



• ሓፈሻዊ ሓኪምካ ክድውለልካ 

እንከሎ ናይ ልደርዕለትካን/ወይ 

ኣድራሻኻ ንከተረጋግጽ ክትሕተት 

ትኽእል

• ቲ ናይ ስራሕ ማእኸል ክተዛርብ

እንከለኻ ወይ ንስራሕ ክተመልክት

እንከለኻ ብሄራዊ ናይ ኢንሹራንስ

ቁጽርኻ ክትህብ ክትሕተት ትኽእል፡፡

• ንስራሕ ወይ ንኩባንያ ናይ ኢመይል

ኣድራሻኻ ክትህብ ክትሕተት ትኽእል፡፡



“ ብኽብረትካ ናይ ቡስጣኮድካ ክትህብ ትተኽእል ዶ?”



መጠቓለሊ

ሎምዓንቲ:

• ኣብ UK ኢንተርኔት ዘለዎ ግደ ዳህሲስና;

• ናይዚ ፕሮጀክት ተስፋ ተመያይጥና;

• እንታይነት ናይ 'ውልቀ ዳታ'ን እዚ ንምፍናው ክትመርጽ

እንከለኻ መሰልትካ ናይ ምፍላጥ ጠቓሚነትን ተዘራሪብና



ቁልፊ ቃልት
ኦንላይን– ምስ ኢንተርኔት/ኮምፒዩተር ተሓጊዝካ ዝስርሕ ነገር

ዲጂታል – ብናይ ኮምፒዩተር ሲስተም ተሓጊዝካ ዳታ ምጥቃም ወይ ምኽዛን

ምሽጥራውነት– ብስምምዕ መሰረት ሓበሬታ ብብሕታውነ ት ወይ ብምሽጥር ናይ ምሓዝ መስርሕ

ተባጻሕነት– ሓበሬታ ምርካብ፤ ንኣገልግሎት ወይ ንቦታ

ውሑስ ቦታ– ውልቀ ሰባት ብዘይ ኣፈላላይ ን ብዘይ ነቐፌታ ብሓበር ዝኾንሉ ቦታ

ናይ ውልቀ ዳታ– ንሓደ ውልቀ ሰብ ክፈሊ ዝኽእል ሓበሬታ

ብሕታውነት– ካብ ናይ ካልኦት ትኹረት ወይ ትዕዝብቲ ወጻኢ ምዃን

ጸጥ ምባል – ጊዚኡ ናይ ካልእ ሰብ ድምጺ ጸጥ ክብል ምግባር

ቪድዮ – ምስካልኦት ሓበራዊ ክትገብሮ እትኽእል ተንቀሳቓሲ ምስሊ

ኮሚዩንኬሽን– ብከም ዝርርብ ወይ ጽሑፍ ዝበለ ሓበሬታ ምልውዋጥን/ወይ ምቕባል

ኣገደስቲ ኣገልግሎታት-ንሓደ ውልቀ ሰብ ንዝንኣሰ ናይ ምንባር ስታንዳርድ ዘድልዩ ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣገልግሎታት


