
������� ������	
��� ���� ��� ���� ������ ������ �� �� !� "# �$ % �&'�� �� �()*+,� ('�� �� -'(. �� /01234562223278 !� � �9(# :'���;<(!����=>�

�د ان�رنی د استعمال قرارداد  �

�

رنی� د کنیکسیون د استعمالولو د اجازې  ورکولو لپاره الندې موضوعاتو  وړاندې کوونکی د ان�رنی� کنیکسیون ��تن دی. نورو خلکو ته د ان�

�ته پام راړول کی.ي:  

په تخنیکي تو6ه دا ��نی� له الرې ترسره کی.ي.  په المان کې د ان�رنی� د کنیکسیون ��تن د هغه تیروتنو  مسؤل 56ل کی.ي کومې چې د ان�ر 

او د نورو شیانو سره له هغه �خه  �������معلومو درک معلوم ک<ی شي او د الس رسي ��تن  امکان شته چې په ان�رنی� د ترسره کیدونکي تیروتن

شي.   واخیستل  پیسې  تالف@  استعمالوو د  کوونکی  وړاندې  خطره،  دې  له  غواړ سره  ورکول  کنیکسیون  ته  او  نکي  چې  ي  لري  باور  دا 

�استعمالوونکی به د المان تطبیق کیدونکي مقررات او قواعد اجرا کوي.  

چې �نNه به  ��تائیدوي��شوې دي او دا هم��مقرراتو او قواعدو معلومات ورک<ل��له کبله، استعمالوونکی دا تائیدوي چې هغه ته د الندې��د دې

�الماني قوانین قبلوي او تعقیبوي: 

که زما نه دا ��خوندي ساتم.زه به دا  ��ه پاس ورډ دریمو ډلو ته نه ورکوم.  ����کوم پاس ورډ چې ما ته راک<ل شوی زه به��نیکسوند ان�رنی� د ک����

�نو زه به په چ�ک@ سره وړاندې کوونکی خبروم. �پاس ورډ بې درکه شي یا دا د دریمو ډلو په الس ورشي �

غیرقانوني ډاونلوډنR نه کوم. زه به په QانN<ي تو6ه دا فعالیتونه  � په کنیکسیون کوم  د دفترونو د ان�رنی
	��. ما ته دا ویل شوي دي چې زه  �

	����������وغیره تبادله کول��مونه، عکسونو، ویUیو6انو����د باندې موسیق@�د ملNرو د شبکو له الرې کوم. ))فایل شریکول(( (�����

به زه د پیسو  او 6یمونه وغیره نه کوم. همداډول، په دې ان�رنی� کنیکسیون  ��. زه به په ان�رنی� تادیه شوي خدمتونه، لکه U6ونونه، جواري �

نالین دوکانونو �خه ارډرونه، اي بی�����	بشپ<ومخدمتونه او شیان نه 
ٓ
نالین 6یمونه وغیره).  �������(د ا

ٓ
�، ا �

��. زه به د فحاش@ او تشدد ویب پاXې نه 6ورم.  

�په تو6ه: چې د نورو خلکو پرضد تیری وک<م یا د هغوی سپکاوی وک<م، هغه عکسونه به نه  ��. زه به کوم غیرقانوني فعالیتونه نه کوم (د مثال

نالین کوم کوم چې هغوی [ایــي،  �ر6ندوم کوم چې زما نه وي،  
ٓ
د ان�رنی�  پرته له دریمو ډلو �خه د نشر کیدو د اجازې به هغه تصویرونه نه ا

�به د نورو خلکو سره په درناوې چلند کوم. �زه�نه پوس� کوم.)�نیکسیون به د تشدد متنونه وغیره 	��

#"��. که زه کوم aولنیز پلی� فارمونه استعمالوم (لکه فیس بوک وغیره)، نو خپل پاس ورډ به خوندي ساتم او دا به یقیني کوم چې دریمې ډلې ز !

�ک<ي.  �	��پورتهد اکاون�ونو �خه ناوړه استفاده  �

�قرراتو �خه د سرغ<ونې په حالت کې به زه وړاندې کوونکی او اړوند ��تنان مسؤل 56م.  او م�قانون. ما ته دا ویل شوي دې چې د دې $ �

وړاندې کوونکی هر وخت زما  ���. ما ته معلومه ده چې ما ته د ان�رنی� کنیکسیون وړیا او په رضاکارانه تو6ه راک<ل شوی دی. د دې له کبله%

مقرراتو د  غه مهال کله چې هغوی دا شک لري چې ما د الماني قوانینو او د دې  د ان�رنی� خدمت بالک کولی شي او په QانN<ي تو6ه ه�خه  

��خه سرغ<ونه ک<ې.  

د دې& یا  استعمال ک<ې  تو6ه  غیرقانوني  په  کنیکسیون  ان�رنی�  د  ما  کیدو چې  دا شک  مې سرغ<ونه ک<ې،  ��د��. که  د مقرراتو �خه  به  زه  �نو 

�ال د ماهیت، وخت او مودې په اړه ر[تینې معلومات ورکوم.  ان�رنی� وړاندې کوونکي ته د خپل ان�رنی� د استعم �

��


