
  څه پيښ شوي دي؟

   د دې کال په جنورۍ ک  
د سایبر امنیت رسغړونه وموندله، وروسته له هغه چ     ICRC، د رسه صلیب نړیوال  کمیټ 

هیکرانو وکول شول د دوي کمپیوټرو شبک  ته غبر مجاز ننوتل ترالسه کړي او دوسیو ته الرسیس چ   د نړیوالي رسه  
هغه دویس نیولي   ICRC صلیب او ريډ کریسنټ غورځنګ د فامیل لینکس خدماتو بحالولو پورې اړوند معلومات لري، 

ر  پلټنه کوي. چ   د  
ۍ لینک خدماتو مالتړ کوي او ټول معلومات آفالین دي پدایس  حال ک  چ   دوی د پیښ 

  کورن 
 

  په اړه د برتانیا رسه صلیب د رسانیو بیان  ICRCد 
.  دلته سایبر امنیت رسغړون  ئ   موندل یس 

 
 

 دا کار چا کړی او د معلوماتو رسه به څه وکړي؟

من شوي دي؟ ز   کوم معلومات اغی 

ي زه د خپل معلوماتو په اړه اندیښمن یم له چا رسه اړیکه ونیسم؟  که چی 
من شوي وی ز ې ممکن اغی    د هغو خلکو لپاره مشوره چ 

  د برتانیا رسه صلیب )برټش ريډ کراس( څه دنده لری؟

  زه څنګه کویل شم نور معلومات ترالسه کړم؟
 

  دا کار چا کړی او د معلوماتو رسه به څه وکړي؟

IRC   ي چ   څوک ني  تر شا دي او تر باور لري چ   دا یو پیچلي سایبر امنیت رسغړونه وه؛ خپه هر صورت دوی نه پوهبر ږ
 ،  
ر  مسوليت په غاړه نه دی اخيسټ 

، دایس  شواهد هم شتون نلري چ   د سایبر  اوسه چا د پېښ  ي وخت ک 
په اوسټ 

  په پایله ک  شخصي معلومات ورک شوي وي، غال شوي و 
ه شوې وي. امنیت رسغړون  ي کاره کارول شوي یا خب   ي، نر

   

من شوي دي؟ ز   کوم معلومات اغی 

  ک  د 
او   Red Crossرسورونو ته غبر مجاز الرسیس شامل و چ   د نړیوال رسه صلیب  ICRCد سایبر امنیت رسغړون 
  غورځنګ 

د فامیل لینکس خدماتو بحالولو پورې اړوند معلومات ورلود.   Red Crescent Movementرسې میاشټ 
ICRC   ي کوم شخصي معلومات د بهرنیو متخصصینو رسه کار کوي ترڅو وضعیت تحلیل کړي او معلومه کړي که چبر

من شوي دي.    اغبر 
 

من شوي وي الندې کټګورۍ ک  شامل دي:  
 هغه شخصي معلومات چ   ممکن اغبر 

ي په توګه، نومونه،  ومات د هغو کسانو په اړه معل •
ۍ د غړو تفصيالت، د بيلګ 

ۍ لټوي او د کورن 
چ   د دوی کورن 

 جنسیت، د زیږون نیټه، د زیږون ځای،نژادي یا توکمبر  اصل، 

ې،   •   او د تلیفون شمبر
 ادرسونه، بریښنالیک پټ 

ۍ ورکي شوي   •
ۍ اړیکو په اړه معلومات چ   د خپلو کورنیو په لټه ک  دي او د کورن 

د هغو کسانو تر منځ د کورن 
 .  غړي 

 
ه کړي ده،  British Red Crossدا پیښه یوازې د برتانیا رسه صلیب  ۍ تعقیب خدمت اغبر 

کوم چ   په   نړیوال کورن 
ي توګه ځنډول شوی دي. دا د برتانیا رسه صلیب 

ه نه   British Red Crossموقټ  په کوم بل خدمتونه یا ډاټا باندي اغبر 
  کوي. 

  
سایبر امنیت سرغړونه وڅیړي او دا ارزونه وکړي    ICRCپه ګډه کار کوي ترڅو د  ICRCد برتانیا سره صلیب او 

  چې ایا کوم شخصي معلومات اغیزمن شوي دي.

   

ي زه د خپل شخصي معلوماتو په اړه   زه له چا رسه اړیکه ونیسم که چی 
  اندیښمن یم؟

 

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


ي تاسو د خپل شخصي معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندیښمن یاست، یا غواړئ خپل شخصي معلومات حذف   که چبر
ئ  ي وکړئ بریښنالیک وليک 

ي تاسو غواړئ د سایبر برید    .dataprotection@redcross.org.uk کړئ، مهربان  که چبر
ي وکړئ موږ ته زنګ ووهئ په

ې وکړئ، مهربان  ي شتون لري دوشنبه   0300 373 0192 په اړه له چا رسه خبر جمعه   -)چ 
  ژباړونکي شتون لري.  بجو پورې(.  5بجو څخه تر ماښام  10د سهار له 

 

ي 
من ش  ز ې ممکن اغی    د هغو خلکو لپاره مشوره چ 

  وروسته، دا مهمه ده چ   د بریښنالیکونو، متنونو یا تلیفون زنګونو ته د ځواب ویلو په   ICRCد  
سایبر امنیت رسغړون 

ي نه وي. 
 اړه محتاط اویسئ چ   تاسو فکر کوئ ممکن ریښتیټ 

 
ي دوي رسه صلیب   ي تاسو یو غبر متوقع بریښنالیک یا مت   پیغام ترالسه کړئ چ   ادعا کوي چ  د مثال په توګه، که چبر

 څخه دي یا ستاسو د شخصي معلوماتو غوښتنه کوي: 

ز  •    په هيڅ لنکونو باندي کلیک مه کوئ. په مت 

ي پیغام ډيليټ کړئ او  •
یک کړئ. سمدست  ي مه وړاندي کوي یا ني  رس    بل چاته ني

یکوئ  دې پیغامونو ته ځواب مه ورکوئ •  یا شخصي توضیحات مه رس 
 

ي وکړئ بریښنالیک واستوئ  
هرکله چ   شک ولرئ، د نورو ګامونو اخیستلو دمخه مهربان 

جمعه   - )شتون لري دوشنبه  0192 373 0300يا مونږ تا زنګ راکړئ   ,dataprotection@redcross.org.uk په
    ژباړونکي شتون لري.  بجو پورې(.  5بجو څخه تر ماښام  10د سهار له 

 . ي وکړئ له پولیسو رسه اړیکه ونیښئ
ي تاسو د خپل خوندیتوب په اړه اندیښنه لرئ، مهربان    که چبر

  
    

  د برتانیا رسه صلیب )برټش ريډ کراس( څه کوي؟

BRC  اوICRC     تحلیل کړي او معلومه کړي چ  
د بهرنیو متخصصینو رسه په ګډه کار کوي ترڅو د سایبر امنیت رسغړون 

من شوي دي.   څه پیښ شوي دي، او همدارنګه ارزونه کوي چ   آیا کوم شخصي معلومات اغبر 

  

من شوي وي، ترڅو  موږ ځان پوهه کړو  موږ د هغو خلکو رسه د تماس په پروسه ک  یو چ   ممکن په احتیاطي توګه اغبر 
 . ي څه هم بدلون ومومي   او مالتړ ني  وکړو. موږ وضعیت له نږدې څارو او موږ به خپله ویب پاڼه تازه وساتو که چبر

 

 زه څنګه کویل شم نور معلومات ترالسه کړم؟ 
 

ۍ تعقیب نړیوال خدمت
  د کورنز

 

  له امله، 
پریکړه کړې چ   د احتیاط په توګه   British Red Crossاو برتانوي رسه صلیب   ICRCد سایبر امنیت رسغړون 

ۍ تعقیب خدمت ودروي. 
، موږ نشو کول د خالص قضیو په   د اوس لپاره زموږ د نړیوال  کورن  د دې وخت په جریان ک 

ي دې اوږد   موږ د هغو الرو په لټه ک  یو چ   موږ اړه کوم تازه معلومات ورکړو یا نوي راجع کونکي ومنو.  وکول شو چ 
  مهاله کار ته دوام ورکړو او څومره ژر چ   کول شو دا پاڼه تازه کړو. 

 
و چ   د  ي   ICRCموږ ډیر خواشیټ  یو چ   څه پیښ شوي دي، او موږ پوهبر ږ

  په اړه اوریدل کیدی یس 
سایبر امنیت رسغړون 
ۍ تعقیب خدماتو رسه اړیکه لري. 

  وړ دي چ   زموږ د نړیوال  کورن 
  د ځینو خلکو لپاره د اندیښټ 

 
ي   British Red Crossموږ د هر هغه چا لپاره چ   د برتانیا د رسه صلیب  ۍ تعقیب خدمت لخوا مالتړ کبر ږ

نړیوال  کورن 
  لري یا غواړي د یو وقف شوی وړیا تلیف

سایبر امنیت څخه د   ICRCون الین رامینځته کړی دي څوک چ   پوښتټ 
ې وکړي.    په اړه خبر

 رسغړون 
 

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


ي وکړئ د نورو معلوماتو لپاره د برتانیا رسي صليب 
ۍ تعقیب خدمت رسه اړیکه   British Red Crossمهربان 

نړیوال کورن 
ي شتون لري دوشنبه   0300 373  0192ونیښئ په  بجو پورې(.   5بجو څخه تر ماښام  10معه د سهار له ج - )چ 

  ژباړونکي شتون لري. 
  

یکولو لپاره نور معلومات ولرو.    موږ به دا د ویب پاڼه تازه کړو کله چ   موږ د رس 
  

 


