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 سرلیک: محرمیت ، امنیت او درناوی 
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه  دوره   

 پښتو ژبه   دقیقې 45-30 کوچنۍ ډلې  4 3 2

د دې فعالیت هدف دا دی چې برخه وال د انټرنیټ په عامه او خصوصي مواصالتو کې د دوی   : لنډیز

شي. له بل پلوه ، فعالیت دا هدف تعقیبوي  د محرمیت او امنیت ، او نورو خلکو د ساتنې اړتیا څخه خبر 

چې برخه اخیستونکي په ټولنیزو شبکو او انټرنیټ کې په عمومي توګه په درناوي او زغملو سره د بیان  

 ازادي عمل کوي. 

 محرمیت ، امنیت ، درناوی ، زغم ، د بیان آزادي. : کلیدي ټکي

 هدفونه: 

و عامه اړیکو دواړو کې ، د هغو خلکو محرمیت او  د انټرنیټ له الرې اړیکه ونیسئ ، په شخصي ا • 

 امنیت خوندي کول چې تعامل کوي. 

په درناوي او زغملو سره د بیان ازادي تمرین کړئ ، له هر ډول تاوتریخوالي او تخریبونکي  • 

 مینځپانګې څخه مخنیوی وکړئ.

 :  توضیحات

لومړی ، فعالیت د څو بیلګو معاینه کولو باندې مشتمل دی چیرې چې د شخص محرمیت او امنیت په   

مثال په توګه ، د تلیفون شمیره عامه کول ، د پوستې پته ، وضعیت(   انټرنیټ کې نه دی خوندي شوی )د 

وی چلند ترالسه  احساساتي ، د روغتیا حالت ، د کورنۍ ارقام ...( ، یا سړي د درناوي وړ یا نه درنا 

کړی. دوهم ، هر سړی یو سند ترالسه کوي چې د نورو خلکو په اړه معلومات لري او باید هغه کس ته  

یو پیغام ولیکي او پریکړه وکړي چې دوی په انټرنیټ کې د هغه / هغې سره په عامه ډول څه شی  

 شریکولی شي او څه چې دوی یوازې په خصوصي ډول شریکولی شي. 

 رنیټ پیوستون سره لیپټاپ / ټابلیټ / سمارټ فون د انټ : مواد
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 د قضیې مطالعه  :طریقه 

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: / 

 
(APA)  :ــ    سرچینه 

 :  ذخیره خواړو د 

 UMAهمکار:  

 
 


