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  د انټرنیټ خوندیتوب 
 پیژندنھ

مګر ممکن نھ   دوی  پاملرنھ کوي، تھ  محرمیت آنالین . ډیری خلک د خپل د انټرنیت کارول د ډیری خلکو د ورځنی ژوند برخھ ده
د انټرنیټ کارولو لپاره خوندي الرې لټوي، د حساسو معلوماتو   یپوھیږي چې څوک د دوی معلوماتو تھ السرسی لري. دا سرچین 

وي چې دوی کوم معلومات او لھ چا سره شریکوي. کھ    او ارادی اداره کولو څرنګوالی او لوستونکي ھڅوي چې د دې پھ اړه عمدي
ندیتوب پھ اړه ځانګړې اندیښنې لرئ، تاسو کولی شئ د خپل وضعیت پھ اړه د مدافع وکیل سره خبرې وکړئ.  تاسو د خپل آنالین خو

کې د متن لھ الرې، یا د چیټ لھ الرې د ویرجینیا ایالت  804- 793-9999تلیفون لھ الرې پھ  1-800- 838- 8238کوالي شئ د سو تا
 .vadata.org/chatپھ کچھ د 24/ 7 د تلیفون لھ الرې اړیکھ ونیسئ  

: د شخصي لټون کولو او پاکولو تاریخکی  انټرنیټ ھپ   
ستاسو پھ انټرنیټ براوزر کې د شخصي وینډوز کارولو لپاره ډیری ګټې شتون لري. ډیر شخصي براوزرونھ ستاسو د لټون کولو  

  تاریخ نھ ساتي. دا پدې مانا ده چې نور باید د سایټونو لیدلو توان ونلري ھغھ لیدنھ یا لټون چې تاسو یې کوئ. پھ یاد ولرئ چې دا بھ د 
لټون کولو محرمیت وړاندیز نھ کوي کھ ستاسو وسیلھ پھ نورو الرو څارل کیږي (د بیلګې پھ توګھ د سپایویر لھ الرې، ویډیو ثبت  

پوښښ وکړي چې څنګھ د شخصي کړکۍ خالصول او پھ مختلفو انټرنیټ براوزرونو کې   اړخ تھ ھمدی  دا برخھ بھ کول، او نور). 
ستاسو د تاریخ څخھ ننوتل حذف کړئ. د ټولو لټون کولو وینډوز سره، ډاډ ترالسھ کړئ چې لھ دوی څخھ پھ دواړو ډیسټاپونو او  

پای تھ ورسیږئ.  ل  ستاسو کار او استعماګرځنده وسیلو کې بھر شئ کلھ چې   

Google Chrome 
 " وینډو خالصولو لپاره، پھ کمپیوټر کې دا کیبورډ شارټ کټ وکاروئ: Incognitoد شخصي یا "

" او  Ctrl"، "Shiftکمپیوټرونو لپاره، پھ ورتھ وخت کې " Chrome OS، یا Linuxد وینډوز،  •
"N .تھ فشار ورکړئ " 

" تھ فشار  N، او ""Shift" ،(command/cmd)" ⌘لپاره، پھ ورتھ وخت کې " Mac OSد   •
 ورکړئ.   

آئیکن پھ الس کې ونیسئ او   Chrome" ټب خالصولو لپاره، د Incognitoپھ خپل ګرځنده وسیلھ کې د " 
"New Incognito tab .غوره کړئ " 

" وکاروئ. لھ دې ځایھ  H" او "Ctrlستاسو د ډیسټاپ براوزر تاریخ پاکولو لپاره، د کیبورډ شارټ کټ "
تاسو کولی شئ د خپل تاریخ څخھ حذف کولو لپاره انفرادي ننوتل غوره کړئ. د ننوتلو ښي خوا تھ بکس  

 " کلیک وکړئ. Deleteچیک کړئ تاسو غواړئ پاک کړئ او بیا پھ "

ص کړئ. پھ  خال Chrome appپھ خپل ګرځنده وسیلھ کې ستاسو د لټون کولو تاریخ حذف کولو لپاره  
" غوره کړئ. لھ دې ځایھ تاسو کولی شئ د پاکولو لپاره انفرادي  Historyمینو کلیک وکړئ، او بیا " 
 ننوتلو تھ ټایپ او ونیسئ. 

 مالتړ پاڼې وګورئ. Chrome’sد ال زیاتو مرستو لپاره، تاسو کولی شئ د 

Mozilla Firefox 
 د شخصي وینډو خالصولو لپاره، پھ کمپیوټر کې دا کیبورډ شارټ کټ وکاروئ: 

https://vadata.org/chat/
https://support.google.com/chrome/
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" او  Ctrl"، "Shiftکمپیوټرونو لپاره، پھ ورتھ وخت کې " Chrome OS، یا Linuxد وینډوز،   •
"P .تھ فشار ورکړئ " 

" تھ فشار  P، او " "Shift" ،(command/cmd)"  ⌘لپاره، پھ ورتھ وخت کې " Mac OSد  •
 ورکړئ. 

آئیکن پھ الس کې ونیسئ او   Firefoxپھ خپل ګرځنده وسیلھ کې شخصي وینډو خالصولو لپاره، د 
"New Incognito tab .غوره کړئ " 

" غوره کړئ،  Historyپھ خپل ډیسټاپ کې د انفرادي ننوتل حذف کولو لپاره ، مینو کې کلیک وکړئ. "
" کړئ. لھ دې ځایھ، تاسو کولی شئ ھغھ ویب پاڼې وپلټئ چې تاسو یې د نوم لھ  Manage Historyبیا " 

 مخې لرې کول غواړئ، پھ دوی باندې ښي کلیک وکړئ، او "د دې سایټ پھ اړه ھیر کړئ" غوره کړئ. 

خالص کړئ او مینو کې    Firefox appد خپل ګرځنده وسیلې څخھ د انفرادي ننوتلو حذف کولو لپاره ، د  
" غوره کړئ. لھ دې ځایھ تاسو کولی شئ د پاکولو لپاره انفرادي ننوتلو تھ ټایپ  Historyلیک وکړئ. "ک

 او ونیسئ. 

 مالتړ پاڼې وګورئ. Firefox’sد ال زیاتو مرستو لپاره، تاسو کولی شئ د 

Microsoft Edge 
" وینډو خالصولو لپاره، تاسو کولی شئ دا کیبورډ شارټ کټونھ پھ کمپیوټر کې  InPrivateد شخصي یا "

 وکاروئ: 

" او  Ctrl"، "Shiftکمپیوټرونو لپاره، پھ ورتھ وخت کې " Chrome OS، یا Linuxد وینډوز،   •
"N .تھ فشار ورکړئ " 

" تھ فشار  N، او " "Shift" ،(command/cmd)"  ⌘لپاره، پھ ورتھ وخت کې " Macد  •
 ورکړئ.   

 Newآئیکن پھ الس کې ونیسئ او " Edgeپھ خپل ګرځنده وسیلھ کې شخصي وینډو خالصولو لپاره، د 
Incognito tab .غوره کړئ " 

"  H" او " Ctrlد خپل ډیسټاپ څخھ پھ څنډه کې د انفرادي ننوتلو حذف کولو لپاره ، د کیبورډ شارټ کټ "
پھ وینډو کې، تاسو کولی شئ کرسر پھ انفرادي ننوتلو باندې وګرځوئ کوم چې بھ   Historyوکاروئ. د  

 " کلیک وکړئ. x" ښکاره کړي. د ننوتلو حذف کولو لپاره "xد ھرې ننوتلو ښي خوا تھ " 

خالص کړئ. پھ مینو   Edge appد خپل ګرځنده وسیلې څخھ د انفرادي ننوتلو حذف کولو لپاره ، د 
" غوره کړئ. لھ دې ځایھ تاسو کولی شئ د پاکولو لپاره انفرادي ننوتلو تھ  Historyلیک وکړئ، او بیا "ک

 ټایپ او ونیسئ. 

 مالتړ پاڼې وګورئ. Edge’sد ال زیاتو مرستو لپاره، تاسو کولی شئ د 

https://support.mozilla.org/
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge
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Apple Safari 
 د شخصي کړکۍ د خالصولو لپاره، تاسو کولی شئ دا کیبورډ شارټ کټ پھ کمپیوټر کې وکاروئ: 

" تھ فشار  N، او " "Shift" ،(command/cmd)"  ⌘لپاره، پھ ورتھ وخت کې " Macد  •
 ورکړئ.   

 Newآئیکن پھ الس کې ونیسئ او "  Safariپھ خپل ګرځنده وسیلھ کې شخصي وینډو خالصولو لپاره، د 
private tab .غوره کړئ " 

"  ⌘پاکولو لپاره، د کیبورډ شارټ کټ "   historyد خپل ډیسټاپ څخھ د خپل براوزر  
)command/cmd " او (Yځایھ تاسو   " وکاروئ ترڅو خپل د لټون کولو بشپړ تاریخ وګورئ. لھ دې

ډاون  -کې انفرادي ننوتل غوره کړئ، بیا د ډراپ  history" ونیسئ او د خپل براوزر  Ctrlکولی شئ "
 مینو څخھ "حذف" غوره کړئ. 

خالص کړئ او د   Safari appد خپل ګرځنده وسیلې څخھ د انفرادي ننوتلو حذف کولو لپاره ، د  
Bookmark   آیکون کلیک وکړئ. لھ دې ځایھ، دHistory   آیکون غوره کړئ. پھ ھر ھغھ ننوتلو کې چې

 تاسو یې حذف کول غواړئ کیڼ لور تھ سوائپ کړئ. 

 مالتړ پاڼې وګورئ. Safari’sد ال زیاتو مرستو لپاره، تاسو کولی شئ د 

 ی لري؟ ستاسو وسایل: څوک السرس
دا مھمھ ده چې پوه شئ چې څوک ستاسو تلیفون، کمپیوټر او نورو ټیکنالوژۍ تھ الس رسی لري. ډیری  
الرې شتون لري چې ممکن یو څوک السرسی ومومي. تاسو ممکن د ننوتلو اسناد (لکھ ستاسو پټنوم) د  

ادو تھ السرسی  یو چا سره شریک کړي وي. یو څوک ممکن ستاسو د رضایت پرتھ ستاسو د ننوتلو اسن
نصب کړي. پھ پام کې ونیسئ چې څوک ممکن    spywareولري. یو څوک ممکن ستاسو پھ وسیلھ  

 اداره کړي.  ایلستاسو وسیلو تھ السرسی ولري مخکې لھ دې چې حساس مس

کھ تاسو اندیښنھ لرئ چې یو څوک ممکن ستاسو وسایل وڅاري، تاسو ممکن پھ مختلف وسیلھ کې حساس  
اداره کړئ. د غور کولو لپاره ډیر اختیارونھ شتون لري. تاسو کولی شئ ھغھ کمپیوټر   یا محرم مسایل

وکاروئ چې د خلکو لپاره وړیا وي، لکھ څنګھ چې پھ عامھ کتابتونونو کې موندل کیږي. تاسو کولی شئ  
  د ھغھ چا وسیلھ وکاروئ چې تاسو یې باور لرئ، لکھ ملګري یا د کورنۍ غړی. تاسو کولی شئ یو جال
وسیلھ واخلئ چې یوازې تاسو یې پھ اړه پوھیږئ. کھ تاسو حساس مسایل یو جال وسیلې تھ ولیږئ، نو  

تاسو ممکن غواړئ خپل اصلي وسیلې کارولو تھ دوام ورکړئ لکھ څنګھ چې تاسو معموال کوئ. ستاسو  
کوي چې تاسو  پھ عادتونو کې د پام وړ بدلونونھ ممکن ھغھ کس تھ خبرداری ورکړي چې د وسیلھ څارنھ 

یې د څارنې څخھ خبر یاست. دا کولی شي د دې المل شي چې سړی پھ غوسھ شي یا تاوتریخوالی زیات  
 کړي. 

https://support.apple.com/safari
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 د آنالین کیدو لپاره خوندي الره: یو خوندي انټرنیټ اتصال
یو خوندي انټرنیټ اتصال کولی شي ستاسو او ستاسو ډیټا د بھرني ګواښونو څخھ خوندي کولو کې  

کھ تاسو داسې پیوستون کاروئ چې ستاسو تر کنټرول الندې وي، لکھ شخصي روټر یا  مرستھ وکړي. 
hotspot  داسې ګامونھ شتون لري چې تاسو یې د خوندي ساتلو لپاره پورتھ کولی شئ. یو دا چې دې ،

اړیکې تھ قوي پاسورډ ورکړئ او پھ پراخھ کچھ یې لھ شریکولو څخھ مخنیوی وکړئ. دا ښھ ده چې خپل  
پھ وخت سره بدل کړئ، پھ ځانګړې توګھ کھ چیرې داسې خلک وي چې تاسو نھ غواړئ خپل  پټنوم  

انټرنیټ اتصال تھ السرسی ومومئ. خالصې شبکې ھغھ اړیکې دي چې پھ پراخھ کچھ پیژندل شوي پټنوم  
 نلري. د خالصې شبکې کارولو پھ وخت کې لھ احتیاط څخھ کار واخلئ. 

" لري د ھغو پھ پرتلھ خورا خوندي ګڼل کیږي چې نھ  HTTPSکې " پھ پیل  URLsھغھ ویب پاڼې چې د  
لري. کلھ چې کمپیوټر کاروئ، ډیری براوزر بھ دا پھ ګوتھ کړي چې یو سایټ خوندي نھ دی کھ چیرې  

کلیک وکړئ او د   URLلیفون کاروئ، ډاډ ترالسھ کړئ چې د سایټ  ټ" ونھ کاروي. کھ تاسو HTTPSدا "
"HTTP" پھ مقابل کې د "HTTPS " ،پھ لټھ کې شئ. پھ یاد ولرئ "S  د "خوندي" لپاره والړ دی. کھ تاسو "

وکولی شئ خپل تلیفون پھ ھټ سپټ بدل کړئ ، دا د ډیر خوندي شبکې کارولو لپاره ښھ الر کیدی شي  
 کې یاست.    ځای کلھ چې تاسو پھ عامھ 

 پایلھ
څنګھ پھ خوندي ډول د ټیکنالوژۍ کارولو  پھ دې سرچینې کې الرښوونې د دې لپاره وړاندیزونھ دي چې 

څرنګوالی. ھدف دا دی چې تاسو د پوھې سره سمبال کړئ ترڅو د امکان تر حده پھ خوندي ډول د  
باخبره پریکړې وکړئ. کھ تاسو پوښتنې یا اندیښنې    پھ پوره خبر سره  انټرنیټ کارولو څرنګوالي پھ اړه 

افع وکیل سره د اړیکې لپاره د ویرجینیا ایالت پھ کچھ د  لرئ، تاسو کولی شئ د خپل وضعیت پھ اړه د مد 
کې  804-793-9999تلیفون لھ الرې پھ 1-800-838-8238ھټ الین سره اړیکھ ونیسئ. تاکوالي شئ د 

د تلیفون لھ الرې اړیکھ ونیسئ   24/7د متن لھ الرې، یا د چیټ لھ الرې د ویرجینیا ایالت پھ کچھ د 
. vadata.org/chat .ټول خدمتونھ وړیا او محرم دي، او د ژبې تفسیر شتون لري 

https://vadata.org/chat/

	پیژندنه
	په انټرنیټ کی: د شخصي لټون کولو او پاکولو تاریخ
	Google Chrome
	Mozilla Firefox
	Microsoft Edge
	Apple Safari

	ستاسو وسایل: څوک لاسرسی لري؟
	د آنلاین کیدو لپاره خوندي لاره: یو خوندي انټرنیټ اتصال
	پایله

