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Twitter مقدمة إىل

تعرفوا عىل منصة التواصل االجمتاعية  Twitter، والغرض من استخدامها، 

 وكيفية إنشاء حساب Twitter خاص بمك واالسمتتاع به بأمان. 
ّ

ما هو Twitter؟
Twitter هو أحد أكرب تطبيقات وسائل التواصل االجمتاعية وأكرثها استخداما 

يف العامل. يشارك املستخدمون أفاكرمه مع متابعهيم عرب مقتطفات نصية 
.(tweets) صغرية تمسى تغريدات

ً

ّ ِ

ُ

ميكن للتغريدات أن:

ًتتكون من 280 حرفا حكد أقىص •  ّ

ّتتكون من نصوص أو صور أو مقاطع فيديو قصرية.• 

Twitter كيفية الوصول إىل
 :Twitter ميكن استخدام

عىل جهاز مكبيوتر مكتيب أو مكبيوتر محمول• 

 يف متصفح الويب اخلاص بمك https//twitter.comعن طريق كتابة • 

عىل األجهزة احملمولة مبا يف ذلك اهلواتف واألجهزة اللوحية• 

عن طريق تثبيت تطبيق رمسي. • 

 Twitter كيف يعمل

ِعندما ينرش مستخدم Twitter تغريدة:

ِميكن رؤيهتا من قبل املستخدمني اآلخرين الذين يتابعون هذا الخشص.• 

ستظهر التغريدة عىل اجلدول الزمين (Timeline) للك متابع، • 

.feed ًواملعروف أيضا بامس

ِميكن لملستخدمني قراءة التغريدة أو التفاعل معها.• 

تّمت مشاركة النصوص والصور عىل 

Twitter كـ "تغريدة"

تظهر التغريدات يف اجلدول الزمين 

"feed لملستخِدم أو "املوجز
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ِيتفاعل املستخدمون مع التغريدات من خالل:

اإلجعاب: إبداء اإلجعاب بالتغريدة• 

الرد: التعليق عىل تغريدة خشص ما• 

إعادة التغريد: مشاركة التغريدة مع متابعهيم• 

االقتباس: مشاركة تغريدة وإضافة تعليق خاص هبم• 

 •.Twitter املشاركة: مشاركة تغريدة خارج منصة

قوموا بتزنيل التطبيقات عىل جهازمك احملمول فقط من متجر App Store الرمسي 

ألجهزة Apple، أو متجر Google Play Store ألجهزة Android. قبل تزنيل 

تطبيق ما، حتققوا من مصداقيته من خالل النظر إىل نارش التطبيق وتصنيف النجوم 

املمنوح للتطبيق من قبل اآلخرين واملراجعات اليت كتهبا مستخدمو التطبيق.

ّ

ِ ِ

(Timeline) اجلدول الزمين

تظهر التغريدات من مستخديم Twitter الذين تتابعوهنم عىل شاشتمك 

الرئيسية يف اجلدول الزمين (Timeline). سوف ترون أيضا احملتوى 

.Twitter املرتبط باالهمتامات اليت رحشمتوها عند التجسيل يف

ِ

ً َ

قد يتضمن بعض من هذا احملتوى إعالنات يستخدمها Twitter لكسب 

املال. إذا مل تكن اإلعالنات ذات صلة باهمتاماتمك، فميكنمك معرفة كيفية 

ختصيصها الحقا يف حصيفة النصاحئ هذه. 

ُ ِ

ً

املتابعة واملتابعون

عند التجسيل يف Twitter، ستختارون بعض جماالت االهمتام، مث بعض 

.(Follow) حسابات املستخدمني الذين قد ترغبون يفمتابعهتم

ّ

ِ

ميكن ملستخديم Twitter اآلخرين متابعتمك أيضا، وسوف يرون تغريداتمك 

.(Followers) عىل جدوهلم الزمين. هؤالء مه متابعيمك

ً ِ

 سيتضمن موجز Twitter اخلاص 
 بمك إعالنات جيب أن تكون مصممة 

وفًقا الهمتاماتمك

beconnected.esafety.gov.au
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رموز الشاشة الرئيسية

تتيح لمك الرموز األربعة الرئيسية عىل شاشة Twitter الرئيسية الوصول إىل:

 •(Timeline) الشاشة الرئيسية حيث ستجدون جدولمك الزمين

وظيفة البحث، حىت ميكنمك العثور عىل حمتوى ومستخدمني جدد عن طريق اللكامت الرئيسية أو عن • 

طريق املوضوعات الشائعة

ِ

ِاإلخطارات، حىت ميكنمك رؤية رسائل من Twitter حول املستخدمني الذين تفاعلوا مع تغريداتمك• 

ِالرسائل، حىت ميكنمك التواصل مع املستخدمني اآلخرين عرب الرسائل اخلاصة.• 

قامئة امللف الخشيص

توجد قامئة امللف الخشيص يف الزاوية العلوية اليرسى من الشاشة .

ّتبدو وكأهنا ثالثة خطوط أفقية مكدسة. تبني: ُ ّ

ِمك عدد املستخدمني الذين يتابعونمك• 

ِمك عدد املستخدمني الذين تتابعوهنم• 

روابط مللفمك الخشيص واملعلومات الخشصية• 

 • (Help Center) رابط إىل مركز املساعدة

 •.(Settings and Privacy) رابط إىل اإلعدادت واخلصوصية

Twitter كيفية إنشاء حساب
يتشابه إنشاء حساب Twitter عرب أجهزة محمولة خمتلفة، عىل الرمغ من أن بعض اخلطوات قد ختتلف 

قليال. ميكنمك أيضا إنشاء حساب عىل مكبيوتر مكتيب أو مكبيوتر محمول. دعونا نتعرف عىل كيفية إنشاء 

حساب Twitter خاص بمك بأمان باستخدام جهاز محمول. 

ّ ً ً

الرشوع بالبدء

 Google أو متجر ،Apple إذا اكن لديمك جهاز App store استخدمزا متجر ،Twitter لتزنيل تطبيق

 .Android إذا كنمت تستخدمون Play Storeِ

أكتبوا Twitter يف حقل البحث (Search field) واختاروا تطبيق Twitter الرمسي من نتاجئ البحث.

 يف https://twitter.comللوصول إىل Twitter من مكبيوتر مكتيب أو مكبيوتر محمول، اكتبوا 
.(Enter) يف متصفح اإلنرتنت اخلاص بمك، واضغطوا عىل إدخال (Search bar) ّرشيط البحث ُ

حتتوي قامئة امللف الخشيص عىل معلومات 

حول حسابمك وبعض الروابط املفيدة

beconnected.esafety.gov.au
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أنشاء حسابمك

بعد تثبيت تطبيق Twitter، احبثوا عنه عىل شاشتمك الرئيسية وانقروا لفتحه.

ُسيطلب منمك املعلومات التالية:

االمس• 

عنوان الربيد اإللكرتوين أو رمق اهلاتف• 

تارخي امليالد• 

.(Next) ّأدخلوا التفاصيل، مث انقروا فوق التايل

ال يتعني عليمك إدخال تارخي امليالد الفعيل أو االمس الاكمل يف هذه احلقول إذا مل تكونوا مرتاحني. ميكنمك إضافة 
.Twitter امسمك األول فقط وتارخي ميالد خمتلق عند التجسيل للحصول عىل حساب

ّ

ْ َ َ ُ

ّ ّ ً تذكروا أنه جيب عليمك دامئا التحقق من مطور التطبيق  ّ

ومراجعاته وأي تعليقات لدى األخشاص اآلخرين عىل التطبيق 

قبل تزنيله عىل جهازمك.

ختصيص جتربتمك

سيعرض Twitter عليمك ختصيص جتربتمك من خالل المساح للتطبيق بتتبع جسل البحث عىل اإلنرتنت. 

هذا ليس مطلوبا للتجسيل يف Twitter، لذلك نويص بإيقاف تشغيل هذا اخليار عن طريق النقر عىل املفتاح أو 

.(Account Settings) ميكنمك تغيري هذا الحقا يف قامئة إعدادات احلساب .(No) حتديد ال

ً

ً

تجسيل حسابمك 

 (Sign up) و إشرتكوا ،Apple إذا كنمت تستخدمون جهاز (Create account) انقروا اآلن عىل إنشاء حساب
 .Android إذا كنمت تستخدمون جهاز

ِ

سريسل Twitter رمزا فريدا إىل عنوان بريدمك اإللكرتوين أو رمق هاتفمك املرحش. أدخلوه يف احلقل املوجود عىل 

.(Next) الشاشة، مث انقروا فوق التايل

ّ ُ ً ً

ّ

beconnected.esafety.gov.au
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إنشاء لكمة مرور حلساب Twitter اخلاص بمك

اختاروا لكمة مرور قوية يهسل عليمك تذكرها ولكن يصعب عىل اآلخرين 

مختيهنا. تتضمن لكامت املرور القوية:

ّ

 أحرف كبرية وصغرية•

أرقام• 

رموز أو عالمات ترقمي.• 

إضافة صورة لمللف الخشيص

يتيح لمك Twitter ختيط مجيع اخلطوات من هذه النقطة، ولكن من اجليد 

ختصيص ملفمك الخشيص اجلديد حبيث ترون احملتوى الذي يثري اهمتاممك. 

ّ

ابدؤوا بإضافة صورة لمللف الخشيص. ميكنمك استخدام:

ّصورة مت حفظها بالفعل عىل جهازمك • 

اكمريا اجلهاز اللتقاط صور جديدة• 

ّصورة ليست صورتمك، ولكن أي يشء تشعرون بأنه ميثل خشصيتمك.• 

إذا كنمت تستخدمون الاكمريا، فسيطلب منمك منح Twitter حق 
الوصول إىل الاكمريا وامليكروفون عىل جهازمك. هذا ليكون باإلماكن 

مشاركة الصورة مع  Twitter، لذلك من اآلمن القيام بذلك. 

ميكنمك تغيري هذا الوصول يف اإلعدادات واخلصوصية الحقا.

ُ

ً

 جيب أن تكون لكمة املرور 
 اخلاصة بمك هسلة التذّكر، 

ولكن يصعب عىل اآلخرين مختيهنا

المساح لـ Twitter مبعرفة اهمتاماتمك. 

يسألمك Twitter عن األنواع أو اهلوايات أو الفائت اليت هتممك. يساعد ذلك Twitter عىل ختصيص احملتوى 

ِواملستخدمني الذين يوصيمك هبم.

ًقوموا بالمترير عرب القامئة وانقروا عىل ما يثري اهمتاممك. ميكنمك أيضا البحث عن فائت حمددة.

beconnected.esafety.gov.au
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احبثوا عن أخشاص ملتابعهتم

يعرض عليمك Twitter اآلن قامئة خمتارة من مستخديم Twitter الذين ميكنمك اختيار متابعهتم. الستكشاف هذه 

.(Find people to follow) القامئة، انقروا عىل العثور عىل أخشاص ملتابعهتم

ِ ُ

متابعة األخشاص الذين تعرفوهنم بالفعل

يعمل البحث عن األصدقاء (Find friends) إذا حمسمت ل Twitter بالوصول إىل قامئة جهات االتصال 

(Contacts list) عىل جهازمك. إذا كنمت راضني عن ذلك، انقروا فوق الرشوع بالبدء (Get started) مث أنقروا 
 .(Sync contacts) فوق مزامنة جهات االتصال

ّ

إذا كنمت ال تريدون منح Twitter إماكنية الوصول إىل جهات االتصال اخلاصة بمك، فتخطوا هذه اخلطوة واحبثوا عن 
.Twitter أخشاص ملتابعهتم بناء عىل امس املستخدم اخلاص هبم عىل

ّ َ

ِ ً

 Twitter ّالتحمك يف إعدادات اخلصوصية اخلاصة بمك عىل

ميكنمك استخدام إعدادات اخلصوصية محلاية معلوماتمك الخشصية. إليمك 

كيفية البدء:

 يظهر  رمز القامئة (Menu icon) دامئا يف الزاوية العلوية 	. 
اليرسى من الشاشة، ويبدو عىل شلك ثالثة خطوط أفقية مكدسة. 

انقروا عىل الرمز للوصول إىل اإلعدادات اخلاصة بمك

ً َ

ّ

 عندما تفتح القامئة الرئيسية، باجتاه اجلزء السفيل،  	. 
سوف ترون عنرص قامئة يمسى اإلعدادات واخلصوصية 

(Settings and privacy). أنقروا هيلع، مث أنقروا فوق 
اخلصوصية واألمان ( Privacy and safety) لرؤية 

بعض اخليارات. 

ُ
ّ

تتضمن بعض إعدادات اخلصوصية واألمان (Privacy and safety) ما ييل:

محاية تغريداتمك 

 Twitter  قوموا بتشغيل هذه املزية من خالل النقر عىل املفتاح. ستكون تغريداتمك مرئية فقط ملستخديم

الذين يتابعونمك. 

ِ ّ

ِميكنمك أيضا املوافقة عىل أو رفض لك مستخدم جديد يريد متابعتمك.  ً

اإلشارة إىل الصور 

 .Twitter إذا قام خشص ما باإلشارة إليمك، فسوف ترون الرمز  @ متبوعا بامس املستخدم اخلاص بمك عىل
. @BeConnected  ،عىل سبيل املثال

ِ ً

باستخدام خيار اإلشارة إىل الصور، ميكنمك:

ًإيقاف اإلشارة عىل الصور متاما• 

ميكنمك الوصول إىل إعدادات اخلصوصية من 

خالل النقر عىل رمز القامئة الرئيسية

beconnected.esafety.gov.au
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المساح ألي خشص عىل Twitter باإلشارة إليمك • 

المساح لألخشاص الذين تتابعوهنم فقط باإلشارة إليمك.• 

االكتشاف واالتصاالت

 .Twitter اآلخرين عليمك عىل Twitter يتحمك هذا يف كيفية عثور مستخديم

يوجد خياران، ويمت تشغيلهام افرتاضيا:

ِ ّ

ً ّ

احمسوا لآلخرين بالعثور عليمك من خالل بريدمك اإللكرتوين • 

احمسوا لآلخرين بالعثور عليمك من خالل رمق هاتفمك• 

إذا كنمت ترغبون يف ذلك، ميكنمك النقر فوق مفتاح التبديل أو مربع االختيار 
ّاملوجود جبوار لك خيار حىت يتغري لونه ويمت إيقاف تشغيله. ّ

ْكمت وجحب احلسابات َ

قد تصادفوا أحيانا عىل Twitter حمتوى ييسء إليمك. قد تصادفون أيضا حمتوى موىص به ال يثري اهمتاممك. 

ميكنمك حظر (Block) أو كمت (Mute) هذا.

ً ً

ْ َ

ِالكمت (Muting) يعين أنمك لن ترون حمتوى املستخدم بعد اآلن•  ْ َ

احلظر (Blocking) يعين أنمك لن ترون حمتوى املستخدم مرة أخرى ولن يمتكن من االطالع عىل ملفمك • 

الخشيص أو احملتوى اخلاص بمك

ِ

ْال يمت إخطار املستخدمني عندما ختتارون حظرمه أو كمتهم.  َ ِ ّ

خدمات املوقع

يمت إيقاف تشغيل خيار املوقع الدقيق (Precise location) افرتاضيا، ولكن ميكنمك تشغيله إذا كنمت 

تريدون مشاركة املوقع مع  Twitter. نظرا ألن Twitter ميكنه استخدام موقعمك السهتدافمك باإلعالنات، 

.(Disabled) مفن اجليد ترك هذا اخليار معطل

ً ّ

ً
ّ

إضفاء الطابع الخشيص والبيانات

ّميكنمك التحمك يف كيفية اسهتداف Twitter لمك باإلعالن باستخدام اخليارات املوجودة يف هذه القامئة.

 • Twitter اإلعالنات بناء عىل نشاط Twitter يعرض .(Personalised ads) اإلعالنات املخصصة

اخلاص بمك وجسل البحث اخلاص بمك عىل اإلنرتنت

ً

 • Personalise based on your) إضفاء الطابع الخشيص عىل أساس هويتمك املستنبطة

inferred identity). يستخدم Twitter معلوماتمك لتخمني ما يه اإلعالنات اليت سيعرضها عليمك
ّ

• Personalise based on) إضفاء الطابع الخشيص عىل أساس األماكن اليت مقمت بزيارهتا 
places you’ve beenً). يسهتدف Twitter اإلعالنات واحملتوى بناء عىل ماكنمك احلايل.

 ميكنمك حظر أو َكْمت التغريدات 
املسيئة أو اليت ال هتممك

beconnected.esafety.gov.au
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Twitter مركز املساعدة اخلاص ب

إذا ضعمت، فإن Twitter لديه مركز املساعدة اخلاص به. للوصول إليه، انقروا فوق القامئة املوجودة يف الزاوية العلوية 
اليرسى من الشاشة.

حيتوي مركز املساعدة عىل معلومات حول:

 •Twitter استخدام

إدارة حساب Twitter اخلاص بمك• 

السالمة واألمن• 

 • .Twitter قواعد وسياسات استخدام

من األكرث أمانا إيقاف تشغيل لك من خيارات إضفاء الطابع 

الخشيص والبيانات عن طريق النقر عىل املفتاح أو مربع  

االختيار جبوار لك مهنام.

ً

 .Twitter ًهناك أيضا مقاطع فيديو ونصاحئ احرتافية ومقاالت حول كيفية حتقيق أقىص استفادة من استخدام

نرش تغريدة

تعرفوا عىل كيفية نرش تغريدة، وحول أنواع احملتوى املختلفة اليت ميكنمك نرشها. تذكروا أن هذه الدورة التدريبية 

تستخدم جهازا محموال الستخدام Twitter ولكن اخلطوات متشاهبة عىل المكبيوتر.

ّ ّ

ً ً

إنشاء تغريدة جديدة

يطلق عىل املنشور عىل  Twitter امس تغريدة (tweet). ميكن أن يصل طول التغريدات إىل 280 حرفا، 

مبا يف ذلك املسافات وعالمات الرتقمي. 
ً ُ

إلنشاء تغريدة جديدة:

 •(Home screen) ابدأوا عىل الشاشة الرئيسية

أنقروا فوق رمز التغريدة (Tweet icon) يف أسفل الميني• 

َتظهر شاشة التغريدة اجلديدة• 

أنقروا فوق حقل ماذا حيدث؟ ( ?What ’s happening) إلظهار لوحة املفاتيح• 

اكتبوا تغريدتمك.• 

beconnected.esafety.gov.au
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َقبل نرش تغريدتمك، ميكنمك إضافة حمتوى آخر، مثل:

ّصورة أو مقطع فيديو مت حفظه عىل جهازمك• 

ملف GIF، وهو مقتطف من مقطع فيديو• 

استطالع الرأي (poll)، حيث تطلبون احلصول عىل تعليقات عىل سؤال بإجابتني حممتلتني• 

تجسيل صويت مبارش• 

موقعمك.• 

إذا كنمت تريدون اإلشارة إىل مستخدم Twitter آخر يف تغريدتمك، فاكتبوا الرمز @ متبوعا بامس املستخدم 
اخلاص هبم عىل Twitter، دون أي مسافات بيهنام. 

ً ِ

ّاآلن أنقروا فوق نص ميكن للجميع الرد (Everyone can reply) لتعيني من ميكنه الرد عىل تغريدتمك:

ّامجليع (Everyone): ميكن ألي مستخدم Twitter آخر يف العامل الرد (هذا هو االفرتايض)•  ِ

األخشاص الذين تتابعوهنم (People you follow): ميكن فقط لألخشاص الذين يتابعونمك الرّد• 

فقط األخشاص الذين ذكرمتومه (Only people you mention): ميكن فقط لألخشاص الذين • 

ّذكرمتومه يف تغريدتمك الرد.

أخريا، حتققوا بعناية من النص وأي صور أو مقاطع فيديو يف تغريدتمك، مث انقروا فوق تغريدة (Tweet) يف 

أعىل ميني الشاشة.

ّ ّ ً

تكون تغريدتمك مبارشة مبجرد النقر فوق تغريدة (Tweet). سيمتكن األخشاص من قراءهتا ومشاهدة أي 

مقاطع فيديو والتعليق علهيا عىل الفور.

ّ

حذف التغريدات

ّقد تغردوا عن طريق الصدفة، أو تالحظوا خطأ بعد فوات األوان. حلذف تغريدة:

 • (Profile) انتقلوا إىل حصفة امللف الخشيص

ّحددوا موقع التغريدة اليت ترغبون يف حذفها• 

أنقروا عىل النقاط األفقية الثالث جبوار التغريدة• 

 •.(Delete Tweet) أنقروا فوق حذف التغريدة

الرسائل املبارشة

ميكنمك إرسال رسالة مبارشة (Direct Message) إىل مستخدم 

Twitter آخر، والذي ميكنه فقط رؤيته. 
ِ

ّإلرسال رسالة خاصة: 

أنقروا فوق رمز الظرف (Envelope icon) يف أسفل ميني الشاشة• 

ِأدخلوا امس مستخدم Twitter اخلاص بخشص ما • 

 إذا أخطأمت يف تغريدتمك، 
فميكنمك حذفها ألنمك أخطأمت 

beconnected.esafety.gov.au
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 • (Start a message) اكتبوا رسالتمك يف حقل بدء رسالة

أنقروا فوق رمز أرسال (Send) (الهسم الذي يشري إىل الميني).• 

 ،Apple من جهاز (Fleet) عبارة عن تغريدات تظهر ملدة 24 ساعة فقط. لنرش فليت (Fleets ) فليتس 
انقروا عىل رمز اإلضافة (Add) يف أعىل ميني الشاشة. عىل جهاز Android، انقروا فوق الرمز + مع صورة 

ملفمك الخشيص.

ّمث اختاروا احملتوى الذي تريدون نرشه كفليت:

النص (Text): اكتبوا رسالة• 

ألبوم الاكمريا أو املعرض ( Camera roll or Gallery): شاركوا الصور ومقاطع الفيديو من • 

جهازمك احملمول

ِااللتقاط (Capture): استخدموا اكمريا جهازمك اللتقاط صورة• 

ِ الفيديو (Video): استخدموا اكمريا جهازمك لتصوير فيديو. •

 (Fleet button) قوموا بتكوين الفليت بالطريقة نفهسا اليت تكتبوا فهيا تغريدة، مث انقروا فوق  زر فليت

يف الزاوية العلوية الميىن لنرشها. ال ميكن رؤية الفليتس إال من قبل املستخدمني الذين يتابعون حسابمك  
.Twitter عىل

ّ

ِ ِ

Twitter كيف محتوا أنفسمك من معليات االحتيال الشائعة عىل

ّمعليات التصيد االحتيايل

التصيد االحتيايل يه أي معلية احتيال هتدف إىل خداع األخشاص للكشف 

عن املعلومات الخشصية واخلاصة، مثل لكامت املرور أو التفاصيل 

املرصفية أو أرقام امللفات الرضيبية أو أي تفاصيل أخرى.

ّ

غالبا ما تعمل معليات االحتيال هذه عن طريق خداعمك للضغط أو النقر فوق 
.Twitter رابط ينقلمك إىل صفحة تشبه صفحة تجسيل الدخول إىل

ً

إذا أدخلمت امس املستخدم ولكمة املرور اخلاصني بمك، فسيمت تجسيلها من 
قبل احملتال.

ّ ِ

ّمحاية أنفسمك من معليات التصيد االحتيايل

ميكنمك أن تظلوا متيقظني لعمليات االحتيال احملمتلة من خالل:

احلذر من الروابط اليت يرسلها لمك الناس• 

عدم النقر عىل روابط من أخشاص أو رشاكت ال تعرفوهنا. • 

احذروا من معليات اخلداع اليت هتدف إىل 

خداعمك لتقدمي معلومات خشصية

beconnected.esafety.gov.au
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إذا نقرمت عىل رابط، فتحققوا من رشعية صفحة اإلنرتنت اليت تنظرون إلهيا من خالل التحقق من  URL أو العنوان، 
يف رشيط العناوين.

https://twitter.comعنوان اإلنرتنت الرشيع ل Twitter هو 

ّ ّ

، بيمنا من احملمتل أن يكون لصفحة اإلنرتنت 
الزائفة عنوان URL خمتلف. 

ّإذا اكن العنوان يبدو زائفا، اخرجوا من متصفح الويب عن طريق إغالقه. ُ ً

معليات االحتيال لكسب املال

ينشئ بعض احملتالني حسابا مزيفا عىل  Twitter للتظاهر بخشص ما تعرفونه، مث يشاركونمك قصة معاناة 

ويطلبون املال لملساعدة.

ّ ً ً

أو قد يقول احملتالون أنمك فزمت يف مسابقة وأنمك حباجة إىل إرسال تفاصيل خشصية  
 من أجل املطالبة جبائزتمك.

محاية أنفسمك من معليات االحتيال لكسب املال

ً إذا بدا األمر جيدا لدرجة يصعب تصديقه، فغالبا ما يكون كذلك. إذا فزمت مبسابقة مل تدخلوهنا، مفن احملمتل  ً
ِأهنا معلية احتيال. ال تردوا عىل الرسالة، وأبلغوا Twitter عن املستخدم. ّ

إذا اتصل أحد مستخديم  Twitter الذي يديع أنه خشص تعرفونه يطلب املال، مفا عليمك سوى االتصال 
بصديقمك أو مراسلته عرب الربيد اإللكرتوين للتحقق.

ِ

ّ

الفريوسات وبراجم التجسس

يرسل احملتالون أحيانا رسائل حتتوي عىل روابط للنقر علهيا. ميكن أن تبدو هذه كرشاكت رشعية أو أخشاص  

قد تعرفوهنم. 

ً

ّإذا مقمت بالنقر فوق أحد هذه الروابط، فقد يمت تثبيت فريوسات وبراجم جتسس عىل جهازمك.

محاية أنفسمك من الفريوسات وبراجم التجسس

ًلن ترسل لمك الرشاكت واملؤسسات ذات المسعة الطيبة رابطا للنقر هيلع عرب رسالة أو بريد إلكرتوين.

ّإذا اكنت الرسالة من صديق، اتصلوا به أو أرسلوا له رسالة بالربيد اإللكرتوين للتحقق مما إذا اكنت رشعية.

وتأكدوا من تثبيت أحدث براجم ماكحفة الفريوسات عىل جهازمك أو جهاز المكبيوتر لملساعدة يف محايتمك  

من اهلجوم.

beconnected.esafety.gov.au
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