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 بۆچی ئەم ڕێبەرە پێویستە؟  

ئامانج لە ئامادەکردنی ئەم ڕێبەرە، دانانی چەند یاسایەکە کە دەبێت هەموو دامەزراوە 

حکومییەکان پێوەى پابەند بن، بۆ ئەوەی کار و چالاکییەکانی حکومەت شەفافانە و 

 پڕۆفیشناڵانە بگەنە هاووڵاتییان. 

  

  

  

  

 ڕێبەرە بۆ کێیە؟ ئەو  

  .میدیا و فەرمانگەکان بۆ گوتەبێژەکانی وەزارەت، بەڕێوەبەرایەتیی -

  .تیمەکانی سۆشیاڵ میدیای سەرجەم دامەزراوە حکومییەکان -

  دەکات. کەسێکە کە لەگەڵ تیمی سۆشیاڵ میدیا لە حکومەت کار بۆ هەر -

  

  

  

   پاراستنی ناسنامەی حکومەت 

ەچاوی ژمارەیەک ڕ  سەرجەم تۆڕە کۆمەڵایەتییەکانی دامەزراوە حکومییەکان دەبێت

ڕێنمایی ڕێبەر بکەن لە کاتی پۆستکردنی تێکست، وێنە، ڤیدیۆی پڕۆفایل و پەیڕەو و 

  کەڤەر و پۆستەکانیان.

ئەم ڕێنماییانە بۆ ئەوەن هەموو وەزارەت و دەستە و فەرمانگەکانی حکومەتی هەرێمی 

کوردستان بە یەک ستایل لە سۆشیاڵ میدیا دەر بکەون. ڕەچاوکردنی ئەم ڕێنماییانە 

هاووڵاتییان بە ئاسانی دامەزراوە حکومییەکان لە تۆڕە  دەبێتە هۆی ئەوەی

کۆمەڵایەتییەکان بناسنەوە، بیانکەنە سەرچاوەی باوەڕپێکراو بۆ زانینی ڕاستییەکان 

 . لەبارەی کار و چالاکییەکانی حکومەت
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   ناونان، یوزەرنەیم و ناساندن 

یەکەوە هەیە،  بێت، ئەکاونتەکانی حکومەت هەموویان پەیوەندییان بە بۆ ئەوەی دیار

 فەیسبووک: شێوە ناونانە بکەن  پێویستە سەرجەمیان ڕەچاوی ئەم

پیت ڕێگەپێدراوە، هەر دامەزراوەیەکی حکومی دەبێت  ٧٥ناوی پەیج: بەلایەنی زۆرەوە 

  ناوی تەواوی بنووسێت، بۆ نموونە: وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی.

 

Username )@(  ڕێگەپێدراوە،  پیت ٥٠کەمەوە پێنج پیت و بەلایەنی زۆرەوە  بەلایەنی

لە سەرەتاوە بێت و دواتر پیتی یەکەمی ناوی دامەزراوەکە بە  (KRG) دەبێت هەمیشە

 وەزارەتی کار و کارەباری کۆمەڵایەتی: ئینگلیزی، بۆ نموونە: 

  Ministry of Labour and Social Affairs   ……    @KRG.MOLSA 

 ناساندن: دەبێت ناساندنەکە فەرمی بێت و ڕۆڵی ئەو دامەزراوە حکومییە ڕوون بکاتەوە. 

  

  نموونە:

 ناو  یوزەرنەیم  ناساندن 

بەرجەستەکردنی بەها مرۆڤایەتییەکانی کار و 

پشتگیریی و چاودێریکردن، بەو ناوەی کە کۆڵەکەیەکی 

بنەڕەتییە لە هێنانەدی ئەو ڕاپەڕینەی هەرێم لە هەموو 

 مەیدانەکان بە خۆیەوە دەبینێت. 

 

KRG.MOLSA@ 

  

 وەزارەتی 

 و   کار

کاروباری 

 کۆمەڵایەتی

  

  ئینستاگرام

پیت دەدرێت. ئەگەر جێگەی نەبووەوە، دەتوانی بە  ٣٠ڕێگە بە  ناو: بەلایەنی زۆرەوە

شێوەیەک کورتی بکەیەوە کە بناسرێتەوە و وشەی سەرەکیی ناوەکەی تێدا بێت ،بۆ 

نموونە: ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، دەتوانی 

  بنووسی: ناوچە کوردستانییەکان.

 

 (@)یوزەرنەیم 

لە سەرەتاوە بێت و دواتر پیتی یەکەمی  دراوە .دەبێت هەمیشە پیت ڕێگە پێ ٣٠تاوەکو 

  KRG.DMI ناوی دامەزراوەکە بە ئینگلیزی بنووسرێت. بۆ نموونە:
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 بایۆگرافیای ئەکاونتەکەت: 

پیت دەدرێت، دەبێت ناساندنەکە هاوشێوەی ناساندنی  ٢٥٠بەلایەنی زۆرەوە ڕێگە بە 

ئەگەر ناساندنەکە لەوەندە  ،رێمی کوردستاندامەزراوەکە بێت لە ماڵپەڕی حکومەتی هە

 بکرێتەوە.  زیاتر بوو، دەکرێت کورت

  

  نموونە:

  ناو  یوزەرنەیم  بایۆگرافی

فەرمانگەی میدیا و زانیاری، ستراتیژییەتی ڕاگەیاندن و 

سیاسەتی گەیاندن بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان 

  دادەڕێژێت.

 

@KRG.DMI 

فەرمانگەی 

  میدیا و زانیاری 

  

  توویتەر

  

 ناوی ئەکاونت: 

ناوی تەواوی وەزارەتەکە  پیت، هەر وەزارەتێک پێویستە ٥٠بەلایەنی زۆر دەبێت بگاتە 

 . (وەزارەتی ناوخۆ(بنووسێت بۆ نموونە 

 

لە سەرەتاوە (KRG)پیت .دەبێت هەمیشە  ١٥بەلایەنی زۆر دەبێت بگاتە  : (@) یوزەرنەیم

 . دامەزراوەکە بە ئینگلیزی بنووسرێت بێت و دواتر پیتی یەکەمی ناوی

  (descriptionناساندن )

پیت ڕێگە پێدراوە، دەبێت ناساندنەکە کاری فەرمیی دامەزراوە  ١٦٠زۆرەوە  بەلایەنی

 .  حکومییەکە دەربخات، دەشکرێت بە یەک ڕستە وەسفی کاری ئەو ئەکاونتە بکرێت

 نموونە: 

  ناوی ئەکاونت  یوزەرنەیم  وەسف

وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی 

  کوردستان

@KRG.MOP  وەزارەتی

  پێشمەرگە
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  ڤێریفای 

ووڵاتییان بە ئاسانی سەرجەم دامەزراوە حکومییەکان دەبێت ڤێریفای بن تا ها

پێ ببەستن. پڕۆسەی  تمانەیان هەبێت و وەک سەرچاوەی زانیاری پشتیانم ،بیاندۆزنەوە

 .ە بەو ئەکاونتە و ئەو پلاتفۆڕمەئەکاونتێک لە هەر پلاتفۆڕمێک تایبەتڤێریفایکردنی هەر 

  

 فێریفایکردن چ پێویستە؟بۆ 

 

 فەیسبووک: 

 : تپێش هەموو شتێک دەبێت ئەوانە ڕێک بخەی

  وێنەی پرۆفایل  -

  وێنەی کەڤەر -

 ناوەرۆک، پۆستت کردبێت  -

 (two-factor authentication)  پشتڕاستکردنەوەی دوولایەنە -

 ناوی دامەزراوەکە داواتدۆکیومێنتێکی فەرمیی بە ،تێک داوای ڤێریفایکردن دەکەیکات

 . لێ دەکرێت

 

 ئینستاگرام  

پڕۆسەی ڤێریفایکردنی ئەکاونتی ئینستاگرام لە ڕێگەی ئەپی مۆبایلەوە دەکرێت، 

دەچیتە سەر ئەکاونتەکە، دواتر بۆ سەر سێتینگ، لە ئەکاونت کلیک دەکەیت و داوای 

 : دەکەیت، بەڵام پێشتر دەبێت ئەکاونتەکەت ئامادە بکەی و ئەمانە هەبن ڤێریفایکردن

  وێنەی پرۆفایل -

  (ناساندنی ئەکاونتەکە)بایۆگرافی  -

  بەلایەنی کەمەوە یەک وێنەی پۆستکراو -

  بێت، بۆ ئەوەی کە داوا کرا، بینێریت. دۆکیومێنتێکی فەرمی بەناوی دامەزراوەکە ئامادە -

  

 تویتەر 

 : ە هەبن بۆ ڤێریفایکردنیپێویستە ئەمان

  بێت ناو کرا کە بە، ژمارەی مۆبایل -

  ئیمەیڵ -

  بایۆگرافی -

  وێنەی پڕۆفایل -

  لینکی وێبسایت -
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(ننیواتا شەخسی نەبن و هەمووان بیب) هەروەها دەبێت تویتەکان پەبڵیک بن  -
 

 

هەرچەندە دەبێت هەموو پێویستییەکانی ڤێریفایکردنی سەرجەم پەیج و 

تیمی سۆشیاڵ میدیای دامەزراوە حکومییەکان ئامادە بکرێت، ئەکاونتەکان لەلایەن 

بەڵام بۆ داواکردنی ڤێریفای، دەبێت بە هەماهەنگی بێت لەگەڵ فەرمانگەی میدیا 

 .و زانیاریی حکومەتی هەرێمی کوردستان

 

 پۆستکردن ـ ناوەرۆکی نووسراو 

چەند پڕەنسیپێک لە کاتی پۆستکردندا ڕەچاوی  سەرجەم دامەزراوە حکومییەکان پێویستە

  و پڕۆفیشناڵ و لێهاتوون لە کارەکانیان. یبکەن کە نیشانی بدات جدد

  

 ڕێنووس و ڕێزمان 

پێش پۆستکردن، هەمیشە دڵنیا بنەوە لە دروستیی ڕێنووس و ڕێزمانی ئەو دەقەی  -

 نووسیوتە، بۆ 

کانی ەفەرمیی یان بۆ میدیا و سۆشیاڵ میدی"رێبەری نووسبە وردی  ئەو مەبەستە

 رێمی کوردستان"هە

 

 https://cutt.ly/4bCsgt3 بیخوێننەوە:ڕی حکومەتی هەرێمی کوردستان، ماڵپەلە 

  

پێویستە زۆر پشت بە کورتکردنەوە نەبەسترێت و وشەکان بە   

پێویستە بنووسرێت  )ب.( ەتی بنووسرێن بۆ نموونە لە جیاتیتەواو

 . (بەڕێوەبەرایەتی)

دڵنیابی لە نەبوونی  دوای ئەوەی پۆستت کرد، سەیری بکەوە و دووبارە بیخوێنەوە، تا -

  .هیچ هەڵەیەک

  

  

 تۆن و ستایل 

لە سۆشیاڵ میدیا هەمووان پەلەیانە، بۆ ئەوەی وەک دامەزراوەی حکومەت خۆت لەگەڵ  -

سادە  ، دەبێت ڕستەکانتئەوەدا بگونجێنیت، پێویست بە زیادەڕۆیی لە نووسین ناکات

 .و کورت بن

بێت، دەتوانی پارچەی بکەی بۆ چەند  ئەگەر ئەو بابەتەی بڵاوی دەکەیتەوە درێژ     

 . ڕستەیەکی سادە

https://cutt.ly/4bCsgt3
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 دەگەن.  انپێویستە ئەو وشانە هەڵبژێری کە سادەن و هەمووان تێی -

 .یبەتی خۆتت لەگەڵ تێکەڵ نەکردووەدڵنیا بە لەوەی ئەو پۆستەی دەیکەی، ڕای تا -

 (توڕەیی، ڕق، گومان.. هتد)ستەکەتدا هیچ هەستێکی نەرێنیی وەک هەروەها لە پۆ

 نییە. 

بدەی و هەرگیز بە زمانی نافەرمی پۆست  دەبێت ڕووی جددیی دامەزراوەکەت نیشان -

  نەکەی.

 

 

  ئیمۆجی

بهێنن، بەڵام دەبێت کومییەکان ئیمۆجی لە پۆستەکان بەکاردەکرێت دامەزراوە ح

 ڕەچاوی ئەو خاڵانە بکەن: 

  هەر پۆستێک لە سێ ئیمۆجی زیاتر بە کار نەیەت.لە  -

  .(توڕەبوون... ،گریان)کە هەست دەردەبڕن وەک  نابێت ئەو ئیمۆجیانە بەکار بێن -

دەهێنیت، دەبێت ڕەنگی زەرد بێت، نەوەک ڕەش و بەکار  (دەست)ئەگەر ئیمۆجیی  -

سپی، تا ڕەگەزپەرست دەرنەکەوی، نموونەی ئەو ئیمۆجیانەی دەست، کە دەکرێت 

 بەکاریان بهێنی: 
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بە گشتی پێش بەکارهێنانی هەر ئیمۆجییەک، بیر بکەوە چ کاریگەرییەکی دەبێت و 

 هاووڵاتی چۆن لێکدانەوەی بۆ دەکات. 

 بۆ نموونە:  

 

لەو نموونانە دەردەکەوێت، کە بەکارهێنانی ئیمۆجی چ جۆرە بیرۆکەیەک لای 

 هاووڵاتییان دروست دەکات و بەمجۆرە لێکدەدرێنەوە: 

  

قۆڵەکە لە نموونە وەزارەتی کارەبا، نیشانی دەدات: دوای ماندووبوون، سەرکەوتن 

ە ئەگەر لە پڕۆژەکە بەدەست هاتووە و جۆرێکە لە شانازی، بەڵام لە هەمان رست

ئیمۆجییەکە بەو شێوەیەی خوارەوە بێت، وا لێکدانەوەی بۆ دەکرێت شتێکی 

گاڵتەئامێزە و گومان لە دروستکردنی هەیە. بۆیە ئەوەی یەکەم راستە و دووەم 

 هەڵەیە. 

  

 ئاراستەی وتە 

لە پۆستێک کە وتەکان ئاراستەی کەسێک دەکەی، هەمیشە بۆ دامەزراوەکەت بە کۆ و 

 ەشی ئاراستە دەکەی هەر بە کۆ قسە بکە. بۆ ئەوەی قسەک
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  هاشتاگ و مێنشن 

هاشتاگ، ئەو وشەیەیە کە  (ێگە بە بەکارهێنانی هاشتاگ دەدەنزۆربەی پلاتفۆڕمەکان ڕ

ـیان #لەگەڵدایە و دەبێتە لینک بۆ سەرجەم ئەو وشە هاوشێوانەی  #ئەم نیشانەیەی 

 .  (لەگەڵە

دەتوانی وەک دامەزراوەی حکومەت، هاشتاگ بە کار بهێنی بە ڕەچاوکردنی 

 ئەم خاڵانە: 

 دەبێت هاشتاگەکان سنووردار بن بەو بابەتەی بڵاوی دەکەیەوە.  -

 دەبێت هاشتاگ کەم بە کار بێت، بە لایەنی زۆر سێ هاشتاگ بۆ هەر پۆستێک.  -

ند پۆستێکی لەسەر ڕەچاوی ئەوە بکەی هەر هەڵمەتێک کە چە پێویستە تێبینی:

هەمان هاشتاگیان بۆ بە کار بهێنی،  ،یاە چەند پلاتفۆڕمێکی سۆشیاڵ میددەکەی ل

بەردەوام وا باشە هاشتاگەکان لە دوو وشە زیاتر نەبن و دەبێت دوو وشەکەش بە 

لە یەکدی جیا بکرێنەوە. هەر هەڵمەتێکیش کە ساڵی چەند جارێک دووبارە  ( _ )

  بۆ بە کار بهێنە. بووەوە، هەر یەک هاشتاگی

  

 

بڕینی کارەبای  هەڵمەتی#وەزارەتی کارەبا دەستی بە 

 زێدەڕۆ کرد. 

 هەڵە 

 زێدەڕۆ_کارەبای#وەزارەتی کارەبا دەستی بە هەڵمەتی بڕینی 

 کرد. 

 است ڕ 

  

 

  (کۆنتێنت)ناوەرۆکی سۆشیاڵ میدیا 

هەر پۆستێک وێنە یان ڤیدیۆی لەگەڵ بێت، بینەر و کارلێک  لە سۆشیاڵ میدیا ،

ـی زیاتر دەبێت، واتا زیاتر بە خەڵک دەگات، بۆیە دەبێت ئاگادار بی، (ئینگەیجمێنت)

پۆستەکانت زۆر ڕوون بن، وێنە و ڤیدیۆکانی بڵاویان دەکەیەوە کواڵێتییان بەرز بێت، 

بێت کە بە ئاسانی ئەگەر وەک گرافیکیشن، دەبێت نووسینەکەی بە جۆرێک 

 بخوێنرێتەوە. 

ئەگەر بە نیازی گرافیکی بۆ دروست بکەی، بەڵام  ،ئەو بابەتەی بڵاوی دەکەیەوە -

نووسینەکەی زۆرە و وێنەت نییە، باشترە هەر بە بێ وێنە تەنیا نووسینەکە بڵاو 

 شێوەیە  بکەیەوە، چونکە بەم

 و کورت و پوخت دەبێت.  ئاسانتر دەخوێنرێتەوە
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گرافیکێک کە دروست دەکرێت، دەبێت ڕەچاوی ئەوە بکرێت لە مۆبایل بە هەر  -

بچوکی دەردەکەوێت، بۆیە پێویستە نووسینەکەی بە شێوەیەک بنووسرێت، کەم 

بێت و ئاسان بێت بۆ چاو، هاووڵاتی پێویستی بەوە نەبێت وێنەکە گەورە بکات تا 

  بتوانێت بیخوێنێتەوە.

  

  بە نموونەپڕبینەرترین ڤیدیۆ، فەیسبووک 

بدرێن،  بۆ ئەوەی چالاکییەکانی دامەزراوەکەت لە سۆشیاڵ میدیا سەرکەوتووانە نیشان

 : دەبێت ئەم خاڵانە جێبەجێ بکەی

کاتێک کەسێک کلیک لەسەر ڤیدیۆیەکی  یەکەم: ڤیدیۆکە بە ڕاستی ڤیدیۆ بێت؛ -

 بە سۆشیاڵ میدیا دەکات، دەیەوێت بەڕاستی ڤیدیۆکە ببینێت، واتا جوڵە و مۆشن.

  بکەویتەوە لە:  پێی ئەو پێوەرەش کە فەیسبووک خۆی داناوە، باشترە دوور

بێت ئاساییە، بەڵام  هەرچەندە ئەگەر لە ڤیدیۆیەکی مۆنتاژکراو یەک دوو وێنەی تێدا

بهێنرێت. ئەم جۆرە ڤیدیۆیانە بۆ سۆشیاڵ  وێنە پێک نابێت زۆربەی ڤیدیۆکەت بە

  تایبەتی فەیسبووک مەکە: میدیا و بە

  سلایدشۆی وێنە -

  کراوە. ڤیدیۆیەک کە تەنیا لە تێکست پێک دێت و مۆنتاژ -

 دووەم: درێژیی ڤیدیۆکە 

فەیسبووک دەڵێ، ڕاست نییە کە دەگوترێت ڤیدیۆی کورت لە فەیسبووک 

سەرکەوتووترە، لە ڕاستیدا هەردوو ڤیدیۆی ماوە کورت و درێژ، دەکرێت بە کار بێن و 

ەمانەش چەند پێشنیازێکی ئەو پلاتفۆڕمەن سەبارەت کاردانەوەی باشیشیان هەبێت، ئ

 بە درێژیی ڤیدیۆ: 

یا بۆ  ،ی زنجیرەن، یا چیرۆکێک دەگێڕنەوەڤیدیۆی درێژ: بۆ ئەو بەرنامانەی شێوە -

 ڕاستەوخۆی فەیسبووکن بەم شێوەیە دەبن: 

   (باشە)یەک بۆ سێ خولەک 

  (باشەزۆر)زیاتر لە سێ خولەک 

جۆرە ڤیدیۆیانە باشترینن بۆ نیشاندانی ناوەڕۆکی  ئەم: ڤیدیۆی کورت -

 سەرنجڕاکێش، یان تیزەر و ڕاگەیێنراو، تەنانەت بۆ ڕێکلام و ڕاپرسیش. 

  سێیەم: مۆبایل یەکەمە

خەڵک، زیاتر و زیاتر کاتەکانیان بە مۆبایل بەسەر دەبەن، بە چاودێریکردنی 

سەیری ڤیدیۆکە  ەی تاهەڵسوکەوتیان فەیسبووک پێشنیاز دەکات ئەمانە جێبەجێ بک

 بکەن: 
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پێویستە سێ چرکەی یەکەمی ڤیدیۆکە سەرنجڕاکێش بێت و وایان لێبکات بەردەوام  -

  بن لە سەیرکردنی. سەیری ئەم ڤیدیۆیە بکە:

-   https://www.facebook.com/KRG.DMI.Official/posts/486301132823407 

  

نە بە کار بهێنی کە نزیکن لەبەرئەوەی شاشەی مۆبایل بچووکە، دەبێت ئەو ڤیدیۆیا -

دەبێت  ،، هەروەها ئەگەر تێکستی لەسەرە(ئەوەی پێی دەگوترێت کلۆز ئین)

رەچاوی ) تێکستەکە بە قەبارەی گەورە بنووسرێت، ڕەنگەکان دیار و زەق بن

و ڕووی خەڵک لە ڤیدیۆکە  رەنگەکانی حکومەت بکە، واتا رەنگی لۆگۆی حکومەت(

  دەربچێت.

 

 

  خەڵک چوارەم: ڕاکێشانی -

بۆ ئەوەی ڤیدیۆکە بە ئاسانی لە سۆشیاڵ میدیا بڵاو ببێتەوە، ئاساییە لەسەر ڤیدیۆکە 

 چەند داواکارییەکیان لێ بکەی، لەوانە: 

 داوابکەی لایک و شەیرى ڤیدیۆکە بکەن بۆ ئەوەی هاووڵاتییانی دیکەش بیبینن.  -

بابەتێک کە لە  داوا بکەی هاوڕێکانیان تاگ بکەن، یان کۆمێنت بنووسن سەبارەت بە -

 . ڤیدیۆکەدا هەیە و دامەزراوەکەت پێویستییەتی ڕای ئەوانی لەسەر بزانێت

  

 مافی کەسانی دیکە پێنجەم:  -

 :  پێش ئەوەی هەر ڤیدیۆیەک دروست بکەی یا پۆستی بکەی، پێویستە دڵنیا بی لەوەی

خاوەندارییەتیی ارت هێناوە دەنگ یا ئەو میوزیکەی بە ک ،ـ هیچ پارچەیەکی ڤیدیۆکە

 یان دامەزراوەکەت خۆی کڕیویەتی. ، نییە

کان، دەنگی هیچ گۆرانییەک ـ هەروەها دڵنیابە لەوەی دەنگی هیچ مۆسیقا یان لە لایڤە

چونکە سۆشیاڵ میدیا ئەو جۆرە ڤیدیۆیانە بێدەنگ دەکات، تەنانەت لەوانەیە ، نایەت

میدیاکەت بە تەواوەتی  سۆشیاڵداوات لێبکات ڕەشی بکەیەوە، ئەگەرنا بۆی هەیە 

 . بە هۆی دووبارەبوونەوەی چەند جارەی ئەو هەڵەیە، دابخات

 

 

جۆرێک دیزاین کرابێت، هەم بۆ مۆبایلی  دەبێت بە :شەشەم: ڤیدیۆ گرافیک -

  بێت. بێدەنگ و هەم بۆ بە دەنگ گونجاو

 

  بە دەنگ 

 پێویستە دەنگ تۆمارکراو بێت و ڕوون بێت.  -
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ساوندئیفێکتی گونجاو بۆ ڤیدیۆکەت بە کار بهێنی، بۆ ئەوەش دەتوانی میوزیک و  -

ری کە بە بێ کۆپی ڕایت پێت دەکرێت سوود لە ماڵپەڕە بێبەرامبەرەکان وەربگ

بەڵام باشترە دەزگاکەت ئەو دەنگ و ساوند ئیفێکتانە لە ماڵپەڕە  ،دەدەن

 پڕۆفیشناڵەکان بکڕێت بە هاوبەشیی ساڵانە. 

 

 بێدەنگ  

دەکرێن، پێویستە ئەو ڤیدیۆیەی  هەندێک لە ڤیدیۆکان بە بێدەنگی سەیرلەبەر ئەوەی 

 بە و قەبارەیەکی گەورە لەسەری نووسرا (rabar21) مۆنتاژ دەکرێت، نووسین، بە فۆنتی

 بێت تاوەکو: 

بە ئاسانی بخوێندرێتەوە، هەروەها مەرجە لۆگۆی حکومەت لەسەر ڤیدیۆکە هەبێت بۆ  

  ە.ئەوەی بە ئاسانی بناسرێتەو

 

تا خەڵک پێویستی بەوە نەبێت  دەتوانی کاپشن و سەبتایتڵ بۆ ڤیدیۆکان دابنێی ، -

  بکاتەوە بۆ ئەوەی لە ڤیدیۆکە و قسەکان تێبگات. دەنگی مۆبایلەکەی بەرز

  حەوتەم: ڤیدیۆکە بەرچاو بێت و ئاسان بدۆزرێتەوە -

دەرن بۆ ڕەچاوی ئەوە بکەی، سەردێڕ وەسف و کەڤەری ڤیدیۆکەت یارمەتی پێویستە

  ئەوەی هاووڵاتی بە ئاسانی ڤیدیۆکە بدۆزێتەوە.

  هەشتەم: ڕووبەری ڤیدیۆکە

 720پیکسڵ بە  1280 ) ی بۆی دروست دەکەی، دەبێتەڕووبەری ڤیدیۆکە و ئەو کەڤەر  

 ئەم پێوەرانە تایبەتن بە فەیسبووک.  (پیکسڵ  1080پیکسڵ بە  1080پیکسڵ بێت، یان 

  

 ستۆری 

  

کاتژمێردا ون  ٢٤پڕ بە شاشەن واتا ستوونین، کە لە ماوەی  وێنەی ستۆری، ڤیدیۆ یان

لەگەڵ  ،مێنتی پلاتفۆڕمەکە ئەژمار ناکرێندەبن، هەرچەندە کاتین و لە کۆی ئینگەیج

 ئەوەشدا کاریگەرییان هەیە و پێویستە هەبن. 

  

 ئەو پلاتفۆڕمانەی ستۆرییان هەیە: 

 ئینستاگرام

 فەیسبووک

 سناپچات

 یوتووب
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 ۆکی ستۆری  ڕ ناوە

هەر زانیارییەک، داتا یان ڤیدیۆیەک کە لە نیوزفیدی پلاتفۆڕمەکان بڵاو دەکرێتەوە، 

ۆکی ستۆریش، بەو مەرجەی ڕەچاوی تایبەتمەندیی ستوونیبوونی ڕ وەدەکرێت بێتە نا

ستۆری بکرێت، کەواتە دەبێت ئەگەر ڤیدیۆ بوو، بە ستوونی دروست بکرێت و ئەگەر 

 گرافیک یان وێنەش بوو، بە هەمان شێوە ڕەچاوی ستوونییەکە بکرێت. 

  

ە ڕێگەی دەکرێت ستۆری ببێتە سەرچاوەیەک بۆ ڕێکلامکردن بۆ پۆستەکانی دیکە، ل

بەو  (لە هەمان پلاتفۆڕم و پلاتفۆڕمی جیاواز و ماڵپەڕ) لکاندنی لینکی پۆستەکان 

  ستۆرییەوە.

تایبەتمەندییەکی دیکەی ستۆری بە تایبەت لە فەیسبووک و ئینستاگرام ئەوەیە، 

دەتوانی بە ئاسانی بۆ ڕاپرسی بە کاری بهێنی و ڕای هاووڵاتییانی پێ لەسەر بابەتی 

 جیاواز وەربگری. 

  

  (ڤیدیۆی ڕاستەوخۆ)لایڤ ڤیدیۆ 

وەی بینەری ەهەم خەڵک و هەم ئەلگۆریزم حەزیان لە ڤیدیۆی لایڤە، بۆیە بۆ ئ

پێویستە بەردەوام لایڤ بکرێت، بۆ ئەو مەبەستەش پێویستت بە  ،بەرهەمەکان زیاتر بن

 ئینتەرنێتێکی بەهێز و مۆبایلێکی کواڵێتی بەرزە. 

  

 لایڤ چۆن ئینگەیجمێنت زیاتر دەکات؟ 

هەر ڤیدیۆیەک کە بە لایڤ پەخش دەکرێت، دەبێتە بابەتی گفتوگۆی بینەرانی، بە مەش 

 ە ڤیدیۆی ئاسایی بڵاو دەبێتەوە و  ئینگەیجمێنت زیاتر دەکات. خێراتر ل

ـی بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان زیاتر لە ڤیدیۆی ئاسایی سەیری ڤیدیۆی %٨٠

 لایڤ دەکەن. 

لە لایڤدا دەکرێت هەرشتێک ڕوو بدات و کاتی مۆنتاژکردن و دەستکاریکردن نابێت، بۆیە 

 ک پێش ئەوەی دەست بە لایڤ بکەی. پێویستە دڵنیابی لە هەموو شتێ

بۆ ئەوەی لایڤەکە بە ئاسانی بە خەڵک بگات و کلیکی لەسەر بکەن، پێویستە 

  مانای تەواو بگەیەنێت و سەرنجڕاکێش بێت. مانشێتەکەی کورت بێت ،
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 ەلگۆریزم چییە؟ بۆچی دەبێت گرنگی پێبدەین؟  ئ

بەکارهێنەرانی سۆشیاڵ میدیا ئەلگۆریزم واتا نیشاندانی پۆست لەنێو نیوزفیدی 

بەپێی گونجانی لەگەڵ ئەو کەسە، لەجیاتی کاتی بڵاوکردنەوەی. سۆشیاڵ 

نێتوۆرکەکان ناوەڕۆکی سۆشیاڵ میدیا بەپێی ئەوەی ئایا ئەو کەسە چەندە حەزی 

بۆ ئەوەی ئەو کەسە زۆرترین ماوە لەسەر ئەو  ،ەو بابەتە دەبێت دەخەنە بەرچاویل

 کە بمێنێتەوە. پۆستە و سۆشیاڵ میدیا

واتا زۆر کۆمێنتی بۆ هاتبێت، سەیرکرابێت، )هەر پۆستێک ئینگەیجمێنتی زۆر بێت 

بەپێی ئەلگۆریزم بە پۆستێکی باش دادەنرێت و لە نیوزفیدی  (یان شەیرکرابێت

 زۆرترین کەس دەردەکەوێت. 

  

  

  

  (فەیک نیوز)وەستان دژی بڵاوکردنەوەی هەواڵی ناڕاست 

ئاسان  :هەرە گەورەکانی سۆشیاڵ میدیا لەم سەردەمەدایەکێک لە کێشە 

بە جۆرێک هەر هەواڵێکی فەیک شەش هێندەی هەواڵی  ،نیوزە بڵاوبوونەوەی فەیک

 %١٠٠ ڕاست، خێراتر بڵاو دەبێتەوە. بۆیە پێویستە بەر لە بڵاوکردنەوەی هەر بابەتێک 

 دڵنیا بی لە سەرچاوەکەی و داتا و ژمارەکان. 

  

  کارلێک

 و فۆڵۆوکردنی ئەکاونتی دیکە  لایک 

و و لایکی سەرجەم دامەزراوە  ڕێگەی پەیج و ئەکاونتی حکومییەوە، دەتوانی فۆڵۆ لە

شەیر بکەیت. پێش هەر حکومییەکانی هەرێمی کوردستان بکەی، یا ناوەرۆکەکانیان 

  ئەمانەت لەبەرچاو بێت:، کارلێکێک

شەیری دەکەی، دەبێت  ێنت یاندڵنیابە لە سەرچاوە: ئەو بڵاوکراوەیەی لایک، کۆم -

  دڵنیا بی لەوەی لە سەرچاوەیەکی فەرمی بڵاو کراوەتەوە.

پێویستیشی کرد دەتوانی  وەربگرە بە ناوهێنانیان، ئەگەر (کۆتەیشن) ئیقتیباس -

  یا لینکەکانیان دابنێی. (@) مێنشنیان

لەبیرت بێت: لە لایک، کۆمێنت و شەیر، سنووردار بکە بۆ تەنیا ئەو پەیجانەی فەرمین.  -

سۆشیاڵ میدیا، هەر کاردانەوەیەک وەک پشتگیری بۆ ئەو بیرۆکەیە یان بۆ ئەو بابەتەی 
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کە شەیرت کردووە، سەیر دەکرێت، بۆیە نابێت جگە لە ئەکاونتی فەرمیی حکومەت 

  لایەنێک هەبێت. کەس و کاردانەوەت بۆ هیچ جۆرە پۆستێکی دیکەی هیچ

وتەبێژ یا بەرپرسێکی باڵای حکومەت لەسەر وەزیر، گ ،ئەگەر سەرۆک وەزیران -

بابەتێکی حکومی لە تەلەڤزیۆن هەڤپەیڤینی لەگەڵ کرا، دەکرێت لینکی ڤیدیۆکە لە 

فەیسبووکی فەرمیی خۆی یا دامەزراوەکە بڵاو بکرێتەوە. دەکرێت لە پەیجی ئەو 

 لایەنەی چاوپێکەوتنی لەگەڵ کردووە، ڕاستەوخۆ شەیر بکرێت. 

  

 کارلێک لەگەڵ هاووڵاتییان  

بۆ ئەوەی ڕێگر بی لە سووکایەتیکردن بە خەڵک لە ڕێگەی پلاتفۆڕمەکەی تۆ، پێویستە 

کۆمێنتی نەشیاو و جنێو و سووکایەتی ڕەش بکەیەوە. بۆ ئەمەش دەتوانی یەک یەک 

  و بەدەست کۆمێنتە ناشیرینەکان رەشبکەیەوە، یان بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی.

  

 ەی کۆمێنت: وەڵامدانەو

  شێوەیە: پێویستە تەنیا وەڵامی ئەو کۆمێنتانە بدەیەوە کە داوای زانیاری دەکەن بەم

ئەگەر داوای زانیارییەک دەکەن و ئەو زانیارییە لە ماڵپەڕی حکومەت، یان سۆشیاڵ  -

 میدیاکانی هەیە، تەنیا بە دانانی لینکەکە وەڵامیان بدەوە. 

 ە ڕێگەی نامەی تایبەت وەڵامیان بدەوە. ئەگەر داوا دەکەن پەیوەندی بکەن، ل -

لە کۆتاییشدا بۆ ئەوەی ڕێگە خۆش نەکەی بۆ کۆمێنتی بێبنەما، وەڵامی ئەو کۆمێنتانە  -

  مەدەوە کە پەیوەندییان بە بابەتەکەوە نییە.

  

  نامەی تایبەت بە ئەکاونتەکانی حکومەت

  هەمان ئەو ڕێنماییانەی بۆ کۆمێنت هەن، جێبەجێ بکرێت.

  

  گفتوگۆی ناڕاستەوخۆ

لە ئەکاونت و پەیجەکانی حکومەت، سەرجەم گفتوگۆی ناڕاستەوخۆ، وەک: لایک، فۆڵۆو، 

شەیر و کۆمێنت، هەروەها ڕیتوویتەکان لە لایەن هەموو خەڵکەوە دەبینرێن، بۆیە بۆ 

ئەوەى دوور بی لەوەی هاووڵاتییان ئەکاونت یان پەیجی دامەزراوە حکومییەکەت بە 

دوور بکەوە لەو گفتوگۆ ناڕاستەوخۆیانە لەگەڵ ئەو  ،ەکاونتێکی دیکە تێبگەنپەیج یان ئ

 . پەیج و ئەکاونتانەی تۆ کۆنتڕۆڵیان ناکەی
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  سکیۆریتی، پاراستنی ئەکاونت و پەیجەکان 

  بۆ پاراستنی ئەکاونتەکان، ئەم هەنگاوانە جێبەجێ بکە:

  پاسوۆرد:

هەر پلاتفۆڕمێکی سۆشیاڵ میدیا، هەر ئیمەیلێکیش کە پێیەوە بەندە، دەبێت پاسوۆرد 

 بەم شێوەیە بێت: 

ئاڵۆز: ژمارە، پیتی کەپیتەڵ، سمۆڵ ،کارەکتەری تایبەتی تێدا بێت، وشەی ئاسایی و  -

 ناوی تێدا نەبێت.   

 :@#H3ltag_am*m: نموونە

تایبەت بە خۆی هەبێت، بۆ نموونە تایبەت: دەبێت هەر ئەکاونتێک، یەک پاسوۆردی  -

ئەگەر وەزارەتەکەت یەک ئەکاونتی ئینستاگرام و یەک ئەکاونتی فەیسبووکی هەیە، 

  بێت. دەبێت هەردوو ئەکاونت پاسوۆردەکانیان جیا

بە هیچ جۆرێک نابێت پاسۆورد بە نووسین بۆ یەکێکی دیکە بنێردرێ، یان لە  نهێنی: -

 . شوێنێک بە نووسین خەزن کرابێت

گۆڕدرا و کەسێکی دیکە ئەگەر ئەو کەسەی سۆشیاڵ میدیاکە بەڕێوە دەبات  گۆڕین: -

   پێش هەموو شتێک دەبێت پاسوۆردەکان بگۆڕێت. ،هاتە شوێنی

 

 پشتڕاستکردنەوە بە دوو ڕێگا  

دەدەن کە  (بەدوو هەنگاو ناساندن)زۆربەی پلاتفۆڕمەکان ڕێگا بە شێوازێکی بەهێزی 

  مۆبایل دەبەستێت.زۆرجار پشت بە ژمارەی 

 بکەی .  لە هەر ئەکاونتێک، بڕۆ سەر سێتینگ بۆ ئەوەی ئەو شێوازە چالاک

  

  

  

  کلیک لە لینکەکان بکە:

https://www.facebook.com/settings/?tab=security&section=sessions&view فەیسبووک 

 https://www.instagram.com/accounts/two_factor_authentication/  ئینستاگرام 

 https://twitter.com/settings/account/login_verification  توویتەر 

https://myaccount.google.com/security   یوتووب 

  

  

  

 

 

https://myaccount.google.com/security
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  ئاگادارکردنەوە لە ڕێگەی ئیمەیل

ڕێگەی ئیمەیل ئاگادارت دەکەنەوە بۆ دڵنیابوون  زۆربەی سۆشیاڵ نێتوۆرکەکان لە

 لەوەی کە خۆتی، ئەگەر: 

 لەسەر ئامێرێکی دیکە یان لە شوێنێکی نەناسراو ئەکاونتەکە کرایەوە.  -

 لە کاتی گۆڕینی ئیمەلی پەیوەست بە ئەکاونتەکەت.  -

لەسەر هەر یەک لە ئەکاونتەکانت بۆ چالاککردنی ئەو  (security settings)بڕۆ سەر 

 ژاردەیە. ب

 کلیک لەو لینکە بکە بۆ فەیسبووک: 

https://www.facebook.com/settings/?tab=security&section=login_alerts&view  

  

  ئەو ئاگادارکردنەوانە ئۆتۆماتیکین.لە هەریەک لە: ئینستاگرام، یوتیووب و تویتەر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 کۆتاییهێنان بە سێشنەکان: 

بۆ ئەوەی ڕێگە نەدەی کەسانی دیکە بە ئەکاونتەکان بگەن، پێویستە بەردەوام کۆنتڕۆڵی 

  سێشنەکان بکەی لەم لینکانەوە:

  

https://www.facebook.com/settings/?tab=security&section=sessions&vie

w 

 فەیسبووک

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/session/login_activity/  ئینستاگرام 

 https://twitter.com/settings/applications  تویتەر 

 https://myaccount.google.com/security یووتوب 

  

https://www.facebook.com/settings/?tab=security&section=login_alerts&view
https://www.facebook.com/settings/?tab=security&section=sessions&view
https://www.facebook.com/settings/?tab=security&section=sessions&view

