
  ؟یداوە روو  چ  ئایا 

 
ی

 cyberئاسایشی ئینتەرنێتیان ) پێشێلکاریەیک( ICRCکۆمیتەی نێوەدەوڵەتی خاچی سور )  ئەمساڵدا،  جانیوەریلە مانگ
security breach )  ێ مۆڵەتی چوونەژوورەوە بچنە نێو تۆڕی دۆزیەوە دوای ئەوەی هاککەرەکان توانیان بە بەت 

اوە   ەکانیان تەر و کۆمپی  ڤەرەکانیان کە زانیاری تێدا هەڵگێر و خزمەتگوزاری   جیهات   بە خاچی سوری   سەبارەت بەو سێێر
ات  بزووتنەوەی خاچی سو  یەکخستنەوەنێودەوڵەتی لینگ   کۆمیتەی  (. Red Crescent Movementر ) خێێر 

ڤەرەکات  پش( ICRCنێوەدەوڵەتی خاچی سور) ان و هەموو زانیاریەکات   ت هەموو سێێر  خێێر 
ی خزمەتگوزاریەکات  لینکەکات  گێر

ێ ئینتەرنێتی    تا ئەوان لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە دەکەن.  پاراستووە  بەت 
 

(  cyber security breachئاسایشی ئینتەرنێتی )   پێشێلکارتی بە  میدیاتی خاچی سووری بەریتانیا سەبارەت  لێدوات   
  لکۆمیتەی نێودەڵەتی خاچی سوور دەتوانرێت 
   بدۆزرێتەوە.   ەو ەێ 

 
 

 ؟  دەکەن زانیاریانە ئایا چ  لەو  ئەم کارەی ئەنجام داوە و  ئایا ک   

  ؟کاری تێکراوەکام زانیاری    ئایا  

 بکەم؟  بە ک    ئەگەر سەبارەت بە زانیاریەکانم نیگەرانم بم دەبێت پەوەندی 
 . کاریان تێکرابێت بۆ ئەو کەسانەی کە لەوانەیە  ئامۆژگاری  

  خاچ  سووری بەریتانیا چ  دەکات؟ئایا 

  ؟دۆزمەوەتر ب یا ز  دەتوانم زانیاری   ئایا چۆن 
 

  دەکەن؟زانیاریەکان لە ئەوان چ   و  ئەم کارەی ئەنجام داوە، ئایا ک   

 cyberگەورەی ئاسایشی ئینتەرنێتیە  )  پێشێلکاریەیکبڕوای وایە کە ئەمە ( ICRCکۆمیتەی نێوەدەوڵەتی خاچی سور )
security breach)  ؛ هەرچۆنێک بێت ئەوان نازانن کە یکێ لە پشت ئەم کارەوەیە وە تاکو ئێستا هیچ کەسێک

  پێشێلکارتی گەیەک بووت  نیە تاکوو نیشان بدات کە  هەروەها تاکو ئێستا هیچ بەڵبەرپرسیاریەتی لە ئەستۆ نەگرتووە. 
و کردنەوەی  (   cyber security breachئاسایشی ئینتەرنێتی  )

ا
بووتە هۆی وو بوون و دزین و خراپ بەکارهێنان یان بڵ

 زانیاریە تایبەتیەکان. 
   

  ؟  ئایا چ  داتایەک کەیس کاری تێکراوە 

ڤەری  ( cyber security breachئاسایشی ئینتەرنێتی ) پێشێلکارتی   چوونەژوورەوە چووەتە ناو سێێر
ێ هەبووت  ماف  بەت 

ات  و خزمەتگوزاری ( ICRCکۆگای زانیاریەکات  کۆمیتەی نێوەدەوڵەتی خاچی سور)  ر 
  پەیوەندیەکات  یەکخستنەوەی خێێ

لەگەڵ  (  ICRCتی خاچی سور) کۆمیتەی نێوەدەوڵە(.Red Crescent Movementبزووتنەوەی خاچی سور )
کەوتبێتە    کاریگەرییان    کەسییەکان  دەرەیک بارودۆخەکە شی دەکاتەوە و دەستنیشات  دەکات ئەگەر زانیارییە یات  ا شارەز 
  سەر. 

 
 ژێر کاریگەری، ئەم پۆلێنکاریەی خوارەوە دەیانگرێتەوە:  کە لەوانەیە کەوتبێتنە  کەسییانەئەو زانیاریە  

ان، بۆ نموونە، ناوەکان،   زانیاری دەربارەی لەبارەی گەڕات  تاکەکەش بۆ وردەکاری    زانیاری  •  خێێر 
ئەندامەکات 

 ڕەگەز، بەرواری لە دایک بوون، شوێت  لە دایک بوون، نەژاد و نەتەوەی ڕەسەن، 

 و ژمارەی تەلەفۆنەکان، ەکان ەیلئیمناونیشانەکان، ناونیشات   •

انەکات  خۆیان و ئەندامە   • ان لە نێوان ئەو کەسانەی کە بە دوای خێێر  زانیاری سەبارەت بە پەیوەندی خێێر 
انەکەنیاندا دەگەڕێن  خێێر 

 . ونبووەکات 
 

ات  ڕێکخراوی نێودەوڵەتی خاچی سووری بەریتا  خێێر 
   نیادا دەبێتئەم ڕووداوە تەنیا کاریگەری لەسەر خزمەتگوزاری گەرات 

  . دراوە.ئەمە کاریگەری ناکاتە سەر هیچ زانیاریەک و خزمەتگوزاریەکات  خاچی سوری بەریتات   هەڵپەسێێر
کە بە شێوازی کاتی

  
  

https://www.redcross.org.uk/about-us/news-and-media/media-centre/press-releases/icrc-cyberattack-statement-20-jan-22
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/faqs-for-family-tracing-users#Affected
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/faqs-for-family-tracing-users#Advice
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/faqs-for-family-tracing-users#Doing
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/faqs-for-family-tracing-users#Information


ئاسایشی   پێشێلکاریپێکەوە لێکۆڵینەوە دەکەن لە  ( ICRCخاچی سوری بەریتات  و کۆمیتەی نێوەدەوڵەتی خاچی سور )
هەڵسەنگان ئەنجام دەدەن کە ئایە  (  ICRCکۆمیتەی نێوەدەوڵەتی خاچی سور )(  cyber security breachئینتەرنێتی )

  هەبووە.  کەستر کاریگەری لە سەر زانیاریەکات   

   

بەک    وەندییدەبێت پە کەسی  خۆم   ئەگەر نیگەران بم سەبارەت بە زانیاری  
  ؟ بکەم

 
ەیل  ئیمبسڕیتەوە، تکایە   کەستر خۆت  یان دەتەوێت  زانیاری  کەستر خۆت زانیاری  ئەگەر نیگەرانیت لە بارەی ئاسایشی 

ە بۆ شی ئینتەرنێتی ) .dataprotection@redcross.org.uk بنێێر -cyber. ئەگەر دەتەوێت سەبارەت بە هێێر
attack )  دووشەمە بۆ هەیت    -   03003730192لەگەڵ کەسێک  قسە بکەیت، تکایە تەلەفۆنمان بۆ بکە بە ژمارە(

ڕ بەردەستە. نیوەڕۆ پاش  5بەیات  بۆ  10لە کاتژمێێر  ر
  بەردەستە(.وەرگێێ

 

  . کاریان تێکرابێت  لەوانەیەبۆ ئەو کەسانەی کە  ئامۆژگاری 

ی  ر گرنگە کە ئاگادا( ،  ICRCئاسایشی ئینتەرنێتی کۆمیتەی نێوەدەوڵەتی خاچی سور ) پێشێلکارتی  دوابەدوای  
مدانەوەی ەو 

ا
. ەو نامەکان یان تەلەفۆنەکان بیر  کە تۆ پێتوابێت کە باو ەکان ەیلئیمڵ  ڕپێکراو و ڕاست نیر 

 
نامەیەیک چاوەڕوان نەکراوتان پێگەیشت کە وا نیشات  دەدات کە لە الیەن خاچی  یان  ەیل ئیمبۆ نموونە، ئەگەر 

 سورەوەیە یان داوای زانیاری تایبەتی تۆ دەکات؛

  کلیک لەسەر هیچ یەکێک لە لینکەکایی نامەکە مەکەن.  •

ە.  •  
  دەست بەچ   نامەکە بسڕەوە و ئاڵوگۆری مەکە و بۆ کەیس مەنێ 

یم ئەم نامانە مەدەوە یان زانیاری  ەو  •
ا
  ئاڵوگۆر مەکە کەیسڵ

 
ە ئیمهەر هەنگاوێگ تر، تکایە  هەنگاونات  هەرکاتێک گومانت هەیە، پێش  بۆ   ەیل بنێێر

 dataprotection@redcross.org.uk ,    هەیت    -)دووشەمە   03003730192ژمارە    ۆ بیان تەلەفۆنمان بۆ بکە
ڕ بەردەستە. نیوەڕۆ  پاش 5بەیات  تاکوو  10لە کاتژمێێر  ر

  بەردەستە(.وەرگێێ
  بە  پۆلیسەوە بکەن. وەندی ەی پت، تکایە ئەگەر نیگەرات  ئاسایشی خۆتی

  
    

  ڕێکخراوی خاچ  سووری بەریتانیا چ  دەکات؟ئایا 

لە نزیکەوە پێکەوە لەگەڵ شارەزایات  دەرەوە  ( ICRCو کۆمیتەی نێوەدەوڵەتی خاچی سور )( BRCخاچی سوری بەریتانیا )
و بڕیاردان لەسەر ئەوەی کە  ( cyber security breachئاسایشی ئینتەرنێتی ) پێشێلکارتی   کار دەکەن بۆ شیکردنەوەی 

 کاریگەری لەسەر هیچ زانیاریەیک تایبەتی هەبووە.     ا ئایچی ڕوویداوە، هەروەها چوونە ژوورەوە بۆ ناو زانیاریەکان کە 

  

کاریگەری لەسەر بنەمای خۆپارێزی    کردنداین لەگەڵ ئەو کەسانەی کە لەوانەیە کەوتبنە ژێر وەندی  ەی پئێمە لە پڕۆسەی 
یان بکەین.ئێمە بە وردی چاودێری بارودۆخەکە دەکەین و   پێشوەختە، تاکو ئێمە بتوانیر  ئاگاداریان بکەینەوە و پشتگێر

و دەکەینەوە ئەگەر هەر گۆڕانکاریەک ڕوویدا. 
ا
  ئێمە زانیاری تازە لە ماڵپەڕەکەمان بڵ

 

 ؟بدۆزمەوە  چۆن دەتوانم زانیاری زیاتر ئایا 
 

(  خزمەتگوزاری نێوەدەوڵەیی دۆزینەوەی  ان )سۆراخ کردیی ی  
  خێ 

 

و  ( ICRCکۆمیتەی نێودەوڵەتی خاچی سوور )( ، cyber security breachئاسایشی ئینتەرنێتی )  پێشێلکارتی   بەهۆی 
ان وەک خۆپارێزی    بۆ دۆزینەوەی خێێر 

خاچی سوری بەریتات  بڕیاریان داوە بەوەستاندت  خزمەتگوزاری نێوەدەوڵەتی
کان پێشکەش بکەین یان  ڕاسپاردە  لەم ماوەدا، ئێمە ناتوانیر  زانیاری نوێ سەبارەت بە دۆسیە کراوە پێشوەختە. 

mailto:dataprotection@redcross.org.uk
mailto:dataprotection@redcross.org.uk
mailto:dataprotection@redcross.org.uk
mailto:dataprotection@redcross.org.uk


ئێمە لێکۆڵینەوە  لەو ڕێگایانە دەکەین کە دەتوانیر  لە سەر ئەم کارە گرنگە  نوێیەکان قبووڵ بکەین. )ڕەوانەکردنە( 
 بەردەوام بیر  و بە زووترین کات کە بتوانیر   زانیاری نوێ لەم ماڵپەڕە دابیر  بکەین.  

 
  ەەداخەو ئێمە سەبارەت بە ئەوە کە ڕوویداوە زۆر ب

ا
ئاسایشی   پێشێلکاری  ین و تێدەگەین کە هەر لەگەڵ هەواڵ

جێگای نیگەرات  بێت  ئەوە لەوانەیە (ICRCکۆمیتەی نێودەوڵەتی خاچی سوور )(  cyber security breachئینتەرنێتی )
ات  ئێمە لە پەیوەندیدا بوون.   دۆزینەوەی خێێر 

  بۆ هەندێک کەس کە لەگەڵ خزمەتگوزاری نێوەدەوڵەتی
 

 خۆراتی 
مان ڕێکخستووە بۆ هەر کەسێک کە لە الیەن خزمەتگوزاری نێودەوڵەتی  ئێمە هێڵێگ تایبەتی تەلەفۆت 

انەوە  ڕێکخراوی نێودەوڵەتی خاچی سووری بەریتانیا پشتیوات  لێ دەکرێت کە پرسیاری هەیە یان  ن  ەلەالیدۆزینەوەی خێێر 
ڕێکخراوەی نێودەوڵەتی خاچی ( cyber security breach) ئاسایشی ئینتەرنێتی  پێشێلکارتی  دەیەوێت سەبارەت بە 

 قسە بکات. (  ICRCسوور )
 

ات  ڕێکخراوی نێودەوڵەتی خاچی   دۆزینەوەی خێێر 
تکایە بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاری نێوەدەوڵەتی

نیوەڕۆ  پاش 5اکو  بەیات  ت 10هەیت  لە کاتژمێێر  -)دووشەمە  03003730192سووری بەریتانیا بە ژمارە  
ڕ بەردەستە.  ر

  بەردەستە(.وەرگێێ
 

و دەکەینەوە. 
ا
وکردنەوە هەبێت، لەم ماڵپەڕەوە زانیارە نوێیەکە بڵ

ا
   کاتێک زانیاری زۆرترمان بۆ بڵ

  

 


