أنت والكراش بدكن
تاخذو عالقتكم
الجنسية
للخطوة الثانية؟
عبالك تسترجعي السيطرة
على جنسانيتك وتحببي حالك
بجسمك بعيد ًا عن المعايير الذكورية؟
الـ nudesممكن تكون واحدة من
الخيارات بما إنّه خيارك بإيدك.
خذي صور من عدة طرق وزوايا،
تفنني قد ما بدك واعرفي انه الصور
مش بالضرورة تكون إباحية.
أنت الي بتقرري كيف تفرجي
جسمك! واذا منك مرتاحة بالشغلة
عبري عن قلقك للكراش.

`انتبهي ما تبيني وجهك،
الـ tattooتبعك ،أو عفش
البيت أو أي شي ممكن
يع ّرف عنك.
اذا ما حدى قادر يعرف انه هي أنت
بالصورة ،بتوفري عحالك وجعة رأس
من أنه حدى ممكن يستعملها
ضدك .وتاني ًا ،اذا حدا شاف تلفونك
وسألك عن هالصورة فيكي بكل
سهولة تقولي.wasn't me :

تطبيق مثل  Obscuracamبسهلك
هالعملية وبخولك تخفي وجك وأي
تفاصيل بالـ backgroundممكن يكون
ما بدك تفرجيها.

أوعك تبعتي  nudesعبر
السوشيال ميديا
ً
خاصة حسابات الي بتستعملها
كل يوم وفيها اسمك ومعلومات
عنك! لما بتقدري ،امحي الـmetadata
عن الصورة باستعمال Photo Exif
 Editorالموجود على App Store

شو يعني metadata؟ يعني كل
المعلومات إال محتوى الصورة
نفسها مثل الـ،geolocation
الـ deviceالي استعمل للتصوير ،مين
بعت ومين الي انبعتلو ،حتى أي وقت
تصورت الصورة وبأي تاريخ وكمان
الـ wifiالي تم استعماله.

وليكي ،ما تنسي تشيلي
الـ automatic syncingعلى
الـــ iCloudأو الــ!Drive
منضلنا ننسى انه الـ Cloudشي
ملموس… ومش بس هيك ،ألنه
الـ Cloudعنجد شبكة من
الكمبيوترات شغلتها تخزين
المعلومات ومعالجتها ،ممكن أي
حدا يوصل ألي شي عمليتلو save
مثل الـ sex tapesأو الصور أو
الـ chatsأو حتى الـ.contact list
فأحسنلك تشيلي الـautomatic
 syncingعشان ما تحطي حالك
بمواقف بشعة.

ما في مثل Signal
للـ sextingت ْيريحلك راسك
ّ
ألنه مشفر بتقنية
.end-to-end encryption
 Signalبخليكي تحكي وتبعتي
 nudesبأمان بفضل ميزةالـself-
 .destructionبنفس الوقت Signal ،ما
بخزن شي بالـ serverوال حتى عالتلفون،
وهالشي بصعب كتير على شخص
يستولي على مساجاتك وصورك.

قد ما تكوني واثقة بحدا ،بيضل
في خوف من  ex-crushيكون آخذ
 screenshotsومشاركن مع ناس
من دون ما يقلك .في حل لتتجنبي
هيك خرق لخصوصيتك واسمه
 .Dustهالـ ،appالموجود عـ iOS
و  ،Androidما بيسمح ال للمرسل
أو للقارىء انه ياخذو screenshots
أو َ
يس ْيفو صور.

ما تنسي تشاركي
هالـguide
مع رفقاتك!
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