
د امریکا د عدلیې وزارت

د تحقیقاتو فدرالي اداره

هسایبر بریدون اښد بریښنایی پیغام ګو تلیفون شوی ګواښ توګه ګواښمخامخ/شخصيپه 

یو ګواښ دی چې د ګواښشوی تلیفون د 

تاسو باید هڅه . تلیفون له الرې ترالسه کیږي

وکړئ د زنګ وهونکي او ګواښ په اړه د 

پرته کړئ، ډیر معلومات ترالسه تر حدهامکان 

لدې چې ګواښ نږدې وي یا ممکن تاسو یا 

.ورسوينورو ته زیان 

ځړئمه (ټلیفون)اواوسئ ارام *  

په الین                 زنګ وهونکی پورې حده ممکنه تر *  

وساتئ او د معلوماتو غوښتنه کولو هڅه کې 

، ټاکليوکړئ ترڅو معلومه کړي چې ایا ګواښ 

ر دی، یا تاسو یا نورو ته سمدستي خطریښتینی

.لري

• نورو ته غوږ ونیسئ او ولري، امکان که *  

.کړئد قانون پلي کولو خبر 

د ټلیفون بریښنایی ښودنې څخه هر ډول *  

.معلومات کاپي کړئ

.د ګواښ دقیق ټکي ولیکئ*  

ثبت کړئخبرېد امکان په صورت کې *  

تو د قانون پلي کونکو پرسونل سره د توضیحا*  

.موجود اوسئحث کولو لپاره بپه اړه 

.ته زنګ ووهئ911فزیکي خطر کې یاست، فوري/ستيکه تاسو سمد

پته شتون www.fbi.govپه لیستونه )دفتر سره اړیکه ونیسئ ويساحاف بي آیسیمه ایزکه تاسو کوم ګواښ تجربه کوئ، مهرباني وکړئ د خپل

CALLFBI (1-800-225-5324) www.fbi.gov/tips-800-1دې شمیرې له الرې یا د دې پتې له الرې الرښوونې وسپارئیا د( لري
.ته یو نامعلوم الرښود هم وکړئف بي آئاله الرې یا آنالین تلیفون د ئشلیتاسو کو

الرښوداو ډارونې ګواښد 

ونکي ګواښهغه وخت دی کله چې تاسو د ګواښفزیکي مخامخ توګه / شخصيپه

یا اختیارونهتاسو درې . نږدې خطر کې یاستله امله په کس نږدیوالي 

:لرئانتخابونه

پریږدئ یا خوشې کړئ هر هغه شیان . مششخص کړئد تېښتې الر : وتښتئ. ۱

له نورو سره په ولري، که امکان . کړيورو سرعت /حرکتتاسو سممکن چې 

.ته زنګ ووهئ911. تیښته کې مرسته وکړئ

د دروازې بندې کړئ یا . د ګواښ له لید څخه ځان پټ کړئ: ځان پټ کړئ. ۲

د وایبریټ حالت په )کړئ مړ/خاموشتلیفون جیبيخپل . کړئبند الره وننوتل

.او تر هغه وخته غلی پاتې کیږئ چې ګواښ پای ته ورسیږي(شمول

فزیکي مبارزه باید وروستی حل وي او یوازې هغه :  مبارزه وکړئ/مقابله . ۳

تاسو باید د ګواښ د کمزوري کولو هڅه . وخت چې ستاسو ژوند په خطر کې وي

.سره عمل وکړئمبارزېد امکان تر حده د فزیکي . وکړئ

په ترالسه کونکی چې هغه ، ګواښلفظيتوګه مخامخ/يشخصپه 

شيترسره به وروسته خطر کې نه اچوي یا فوري/سمدستي

ې وه شواړیکه نیولنګه چې رولیکئ یا ثبت کړئ لکه څپه سمه توګه ګواښ * 

 : ډیرې تشریحي توضیحات ثبت کړئ چې ګواښ یې کړیاړه چا په هغه د * 

کي رنګ، جنس، قد، وزن، د ویښتو او سترګو رنګ، غږ، ست، څرګند، د پومنو

.کالي یا کوم بل ځانګړتیاوې

 قانون پلي کولو ته د ګواښ راپور ورکړئد *  

ی کولی شي ستاسو بریښنایسایبر بریدیو

ستاسو کړي او خطرو سرره مخوسیله 

.کړيمعلومات افشا شخصي 

پاسورډونه وکاروئ او د ډیری ویب قوي *  

.کاروئمه سورډپاپاو لپاره ورته 

تازه کولو لپاره د ویروس ډولاتوماتپه *  

.کړئضد او مالویر ضد غوښتنلیکونه تنظیم 

د سیسټم او ،ولريهرڅومره ژر چې شتون * 

.کړئسافټویر تازه معلومات پلي 

تصدیق عامل اعتبار/فاکتوردوه د *  

.وکاروئ

مالتړ/اپباید په منظم ډول ډاټا بیک تاسو *  

.کړئ

که تاسو شک لرئ چې تاسو د سایبر برید 

:یاستقرباني 

• بدل نهکمپیوټر سیسټمونه حذف یا خپل *  

.کړئ

• خپلو مالي ادارو سره اړیکه ستيسمد*

ونیسئ ترڅو ستاسو حسابونه د پیژندنې

.وساتيغال څخه خوندي 

بدل کړئ او د مشکوک فعالیت پاسورډونه *  

.وڅارئلپاره حسابونه 

یو ګواښ دی چې د د بریښنایی پیغام ګواښ 

یا ټولنیزو رسولو، بریښنالیک، مستقیم پیغام 

.  کیږيترالسه د انټرنیټ له الرې رسنیو له الرې 

ناوړهیا ګواښونه تهدید/کې ممکن د بلیک میلپدې 

عمل کونکی پایلې شامل وي که چیرې ترالسه 

.ونکړي

نامعلوم لیږونکو څخه بریښنایی د *  

.کوئمه خالص ېضمیمیا بریښنالیک/پیغام

ي په ټولنیزو رسنیو کې د نامعلوم یا ناغوښتل شو*  

.خلکوو سرره اړیکه مه نیسئ

• ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو امنیت تنظیمات *  

.د محافظت لوړې کچې ته تنظیم شوي

: شيکوم بریښنایی ګواښ ترالسه که 

عدلي معاینه ممکن مهم . مه حذف کوئپیغام *  

.کړيتوضیحات افشا 

.پریږدئپه کمپیوټر کې خالص پیغام *  

.د قانون پلي کونکو ته خبر ورکړئستي سمد*  

یا کاپي او وخت چاپنیټه موضوع کرښه، ، دپیغام*  

.، او یا عکس واخلئکړئ

. ټول بریښنایی شواهد وساتئ*  

http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/tips


.وکړيمرسته په پیژندلو کې رجحاناتو او تعقیب سره د ګواښونو اف بي آی د د نورو قربانیانو سره ولري دا به احتمال ، ونلريپایله تحقیق د ورکول راپور یا ډارولو توضیحاتو د ګواښته تاسو چیرېکهحتی 

؟(اف بي آی)اداره فدرالي اتوتحقیقپولیس یا د محلي/سیمه ایز: زه باید له چا سره اړیکه ونیسم که زه ګواښونه یا ډار تجربه کړم

.ووهئپولیسو ته زنګ محلي/ځاییډایل کولو سره 911د یاست، فزیکي خطر کې عاجلتاسو یا نور په که *

www.fbi.gov/tipsیا CALLFBI‐800‐1د ( کې لسټونهwww.fbi.govپه )که تاسو د فدرالي جرم سره تړلي ګواښ تجربه کوئ، د خپل سیمه ایز اف بي آی ساحوي دفترسره *   له الرې اړیکه  (5324‐225‐800‐1)

.ستاسو راپور نامعلوم کیدی شي. یا د حکومت چارواکو لخوا ګواښونه شامل ديجرم، تنظیم شوي ، چارواکيحکومتکې د بهرني مثالونو په .ونیسئ

یا صالحیتونه ي واکونه او دولتمحلي. څانګې ته راپور ورکړئسوپولیمحلي خپل دا ممکن اړین وي که تاسو د یوې پیښې قرباني یاست چې د جرم حد نه پوره کوي، . کويتحقیقاتي حد نه پوره اف بي آی دټولې پیښې د *  

.د شکمنو جرمونو څیړلو لپاره مختلف حدونه لري

•

.ساحوي دفتر یا بل ځای کې وګورياف بي آیکولی شي تاسو سره د یو استاز آی اف بي د*   .
.د علت او توضیحاتو په اړه څومره چې امکان لري معلومات ورکړئیاست،چې تاسو ورسره مخ ګواښچې د وغواړي څخه به له تاسو اف بي آی*   .
.کړيتعقیب که اړتیا وي تاسو سره کوي،معلوماتو غوښتنه اړیکېد ستاسو اف بي آی*   .
.به ستاسو د هویت او محرمیت ساتلو هڅه وکړياف بي آی*   .
.ونیسياړیکه یا دوی ممکن ستاسو سره د مرکې وروسته د تلیفون یا بریښنالیک له الرې وي، مرکې پرمهال حاضر د لپاره او مالتړومعلوماتد قرباني متخصص ممکن اف بي آیکه مناسب وي، د *  

لخوا مرکه شوې وي؟اف بي آیزه څه تمه کولی شم که زما سره د 

؟یا تحقیق پیل کولو لپاره حد څه شی دی/اف بي آی لپاره د شکایت څیړلو اود 

.ته زیان یا خطر پیښوينکي وکود دې وړتیا لري چې هغه ګواښونه وڅیړي چې د متحده ایاالتو فدرالي قانون سرغړونه کوي او ترالسه اف بي آی* 

پورې اړه لري، لکه د شواهدو کیفیت، د هغه اشخاصو پیژندلو وړتیا چې عمل یې کړی، د سازش عواملووډیروړتیا په قانوند افرادو محاکمه کولو لپاره د متحده ایاالتو کېګواښ اړوند تورونو د*  

.وړتیانیولو مجرمینو یا د /او، لپیژند

پیل کړي؟پلټنې/اتتحقیقاف بي آی زه څه تمه کولی شم که 

به شواهد راټول استازووځانګړد یوې برخې په توګه، پلټنهد . کړيپلټنه ترسره به استازو/اجنټانځانګړي اف بي آیباور لري چې فدرالي جرم ممکن شوی وي، یو یا څو اف بي آیه ک* 

.ويشامل پکې ممکن ستاسو او نورو قربانیانو سره مرکه چې، کړي

.تاسو څخه به هم وغوښتل شي چې خپله تجربه د فدرالي لویې محکمې مخکې بیان کړئله * 

قیق هره هڅه به دا وي چې تاسو ته په تح. شئه نخبرتازهکې پرمختګو او تاسو به د ورځني قضیې ، چې پای ته ورسیږيونیسيډیر وخت شایيپلټنه/تحقیقات. به بشپړه شينه پلټیو مکمل *  

اف هرصورت، په . شيلدې چې خلکو ته خپاره مخکې ،ولريکړي کله چې امکان چمتوژمن دی چې تاسو ته دا ډول معلومات اف بي آی. لکه نیول یا تور، ړه وویل شياکې د مهمو پیښو په 

.نکړي چې تحقیق ته زیان رسوي یا د قانون پلي کولو ته خطر ډیرويافشاءچې حساس معلومات پام ولريباید بي آی

. کولو لپاره شتون ولري چې ورته اړتیا ويلپاره راجع سرچینو سره مرستې، معلوماتو او هر ډول ځایی قربانیانوشوي پیژندل قرباني متخصص به اف بي آید *  

..ته زنګ ووهئ911کې یاست، خطر راتلونکی تاسو په نږدې که . شتون لريکې WWW.FBI.GOVپهساحوي دفتر اړیکې معلومات اف بي آید ښار او ایالت لخوا لیست شوي د 

د امریکا د عدلیې وزارت

د تحقیقاتو فدرالي اداره
الرښوداو ډارونې ګواښد 

http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/tips

