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அறிவார்ந்� இ�ங்கள் 

தகவல்கைளப்
ெபா�ப்�ணர்�டன் பகிர்தல்

நாம் ச�பார்க்கப்படாத தகவல்கைளப் பகி�ம்ேபா�, அ�
மற்றவர்கள் ஏமாற்� வார்த்ைதகைள நம்�வதற்�ம் ேமாச�கள�ல்
சிக்கிக் ெகாள்வதற்�ம் தவறாக வழிநடத்�ம்.

•  மார்ச் 2020-இல், "ப�ரதமர் ல� சியன் �ங்" அ�ப்ப�யதாக
இைணயத்தில் பரவ�ய ேபாலி மின்னஞ்சல், வாசகர்கைள
"பங்கள�ப்�கள் மற்�ம் எண்ணங்க�டன்" பதிலள�க்க ஊக்�வ�த்த�.

•  அந்த ஏமாற்� மின்னஞ்ச�க்�ப் பதிலள�ப்பதன் �லம், அப்பாவ�
பதிலள�ப்பவர்கள் நிதிசார்ந்த ேமாச�கள�ல் (ஃப�ஷிங் ஸ்ேகம்) சிக்கிக்
ெகாள்வார்கள். அதன் �லம், கண�ன� ஊ��வ�கள் (ேஹக்கர்கள்)
மற்�ம் �ற்றவாள�கள் அவர்கள�ன் தன�ப்பட்ட தகவல்கைளத்
தி��வ��வார்கள்.

ந�ங்கள் எந்தெவா� உள்ளடக்கத்ைதப் பகிர்வதற்� �ன், அந்த உள்ளடக்கத்திற்�த் த�ந்த ஆதாரங்க�ம்
நம்பகத்தன்ைம�ம் உள்ளனவா என்� மதிப்ப�� ெசய்�ங்கள்.

தகவல்கைளப் ெபா�ப்பற்ற �ைறய�ல் பகிர்வ�, எண்ணற்ற எதிர்மைறயான ப�ன்வ�ைள�கைள ஏற்ப�த்தலாம்: 

ஏமாற்�தல்கள் மற்�ம் ேமாச�கள்:

•  ெபாய்யான தகவல்கைளப் பகிர்வ�, ேதைவயற்ற அச்சத்ைத�ம்
பரப்பலாம்.

•  ஏப்ரல் 2020-இல், உண� வளாகங்கள் மற்�ம் காப� கைடகள்
�டப்பட உள்ளதாக�ம், ேபரங்கா�கள் மட்�ம் வாரத்தில் இரண்�
நாட்கள் திறந்தி�க்�ம் என்ற ெசய்தி ஒ� ஃேபஸ்�க் ��வ�ல்
பதிவ�டப்பட்ட�.

•  இந்தப் பதிவான�, அக்��வ�ல் உள்ள உ�ப்ப�னர்கைள ஒ�
மாதத்திற்�த் ேதைவயான ெபா�ட்கைள ெமாத்தமாக வாங்�வதற்�
ஊக்�வ�த்த�.

•  இந்த ஆதாரமற்ற தகவல், ெபா�மக்கள�ைடேய ப�திைய ஏற்ப�த்தி,
உடன�யாகப் ெபா�ட்கைள வாங்கத் �ண்�ம் திறைனக்
ெகாண்��ந்த�. 

ேதைவயற்ற அச்சத்ைதப் பரப்�தல்:

இப்ேபாேத பங்கள��ங்கள்!
ெபயர்

எலிசெபத் L.
இப்ேபாேத ெபா�ட்கைள வாங்கி

ைவத்�க் ெகாள்க!

ேபரங்கா�

க�த்�ைர
பகிர்க

2 நிமிடங்கள்

மின்னஞ்சல்

உ�திெசய்க

அைடயாளஅட்ைட எண்

ெபா�ப்�ணர்�டன் பகிர்தல் என்றால் என்ன அர்த்தம்?

ெபா�ப்பற்ற �ைறய�ல் பகிர்வதால் ஏற்படக்��ய
ப�ன்வ�ைள�கள் யாைவ? 

ந�ங்கள் பகிர்ந்�ெகாள்�ம் தகவல்கள்
�றித்� வ�ழிப்�டன் இ�ங்கள்

#அறிவார்ந்� இ�ங்கள்

இவர� ஆதர�டன்:

ஆதரவள�த்தவர்:



நான் ெபா�ப்�ணர்�டன் பகிர்வதற்�
எவ்வா� பய�ற்சி ெசய்யலாம்?
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அந்த உள்ளடக்கம் உண்ைமயானதா என்பைதச் ச�பார்க்க, ப�ற
நம்பகமான ஆதாரங்கள் மற்�ம் ெசய்தி ஊடகங்கள�ல் ச�பார்க்க�ம்.

ந�ங்கள் பகிர்வதற்� �ன்�, ��க் கைதைய�ம் ப�த்�ப் பார்த்�, அக்கட்�ைர
பய�ள்ள தகவல் ஆதாரமாக இ�க்கிறதா என்� மதிப்ப�� ெசய்�ங்கள்.

ஏமாற்�கள் மற்�ம் ேமாச�களான�, உண்ைமயானைவ ேபான்�
ேதான்றக்��ய ச�ைககைளக் ெகாண்�ம் மக்கைளக் கவர்ந்தி�க்கலாம்.
உங்கள் நண்பர்க�டன் ந�ங்கள் ஒ� சிறந்த ச�ைகையப் பற்றி பகிர்ந்�
ெகாள்கிற�ர்கள் என்� ந�ங்கள் நிைனக்�ம்ேபா�, �தலில் அைதச் ச�பார்ப்ப�
எப்ெபா��ம் சிறந்ததா�ம்.

ந�ங்கள் அந்த உள்ளடக்கத்ைதப் பகிர்வதற்� �ன்�, அதன் பைடப்பாள�க்�
என்ன உள்ேநாக்கங்கள் இ�ந்தி�க்கலாம் என்� சிந்தி�ங்கள். �ய வ��ப்�
ெவ�ப்�கைளக் ெகாண்��க்�ம் தன�நபர்கள், உள்ளடக்கத்ைத உ�வாக்�ம்
ேபா� தங்கள் ெசாந்தக் க�த்�க்கைள உண்ைமயானைவ ேபான்� அவற்றில்
ேசர்த்� அ�ப்பலாம்.

ஒ� ச�பார்க்கப்படாத உள்ளடக்கம் அல்ல� ெசய்தி ஒ� ேமாச�யா
என்பைதச் ச�பார்க்க, scamalert.sg என்ற வைலத்தளத்திற்�ச்
ெசல்�ங்கள் அல்ல� 1800-772-6688 என்ற ேநர�த் ெதாைலேபசி
எண்ண�ல் ேமாச�-எதிர்ப்� (Anti-Scam) -ஐ அைழக்க�ம்.

Factually (சிங்கப்�ர் ெதாடர்பான உள்ளடக்கத்திற்�), FactCheck அல்ல�
சர்வேதச உள்ளடக்கத்திற்� Snopes ேபான்ற வைலத்தளங்கள் �லம்
உண்ைம நிைலையக் கண்டறிய�ம்.

ந�ங்கள் எைத�ம் பகிர்வதற்� �ன் இ��ைற சிந்திக்க�ம், ேம�ம்
கீழ்க்கண்டவற்ைற உங்க�க்� ந�ங்கேள ேகட்�க்ெகாள்�ங்கள்:

இ� உண்ைமயா?

இ� உதவ�யாக இ�க்கிறதா?

ெசய்தி

உள்ேநாக்கம்?

ெசய்தி

•  நாம் மற்றவர்கைளப் பற்றி எதிர்மைறயான உள்ளடக்கத்ைத�ம்
க�த்�கைள�ம் இைணயத்தில் பகி�ம்ேபா�, அ� அவர்கள�ன்
உணர்�கள் மற்�ம் உணர்ச்சிகள�ல் உண்ைமயான தாக்கத்ைத
ஏற்ப�த்�கிற�.

•  உலகளாவ�ய ெகாவ�ட்-19 கி�மித்ெதாற்� பரவலான�, இைணயவழி
சட்டத்ைதக் ைகய�ல் எ�த்�ச் ெசயல்ப�பவர்கள�ன் எண்ண�க்ைகைய
அதிக�த்�ள்ள�. அவர்கள் பா�காப்பான இைடெவள�ையக்
கைடப்ப��த்தல் வ�திகைள ம��பவர்கைளப் பற்றி �காரள�க்கப்ப�ம்
ேபா� க�ைமயான நடவ�க்ைககைள எ�க்கிறார்கள்.

•  அவர்கள�ல் சிலர், வ�திக�க்� இணங்கவ�ல்ைல என்� தாங்கள் நம்�ம்
நபர்க�டன் ேநர�யாக �ரண்பட்�, அவர்கைளக் காெணாள�ய�ல் பதி�
ெசய்கிறார்கள். ேம�ம், த�வ�ர நிகழ்�கள�ல், அவர்கைள அவமானப்ப�த்தி,
வாய்ெமாழியாகத் �ன்��த்�கிறார்கள்.

எதிர்மைறயான இைணயச் �ழல்:

ந�ங்கள் அசிங்கமாக
இ�க்கிற�ர்கள்

�ட்டாள்

ந�ங்கள் பகிர்ந்�ெகாள்�ம் தகவல்கள்
�றித்� வ�ழிப்�டன் இ�ங்கள்
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இவர� ஆதர�டன்:

ஆதரவள�த்தவர்:
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இன்� என�
ப�றந்தநாள்!

இந்த எண்ண�ல்

என்ைன அைழக்க�ம்

9000 0000

இங்� ஒப்பைடக்க�ம்

123 HAPPY ROAD

SINGAPORE 123123

அ�ைம! சிறப்பாகச் ெசய்த�ர்கள்!

அந்த உள்ளடக்கம் மற்றவர்கைள ேநர்மைறயான வழிய�ல்
ெசயல்பட ஊக்�வ�க்க உத�கிறதா என்பைத�ம், ந�ங்கள் நம்�கின்ற
ஓர் அர்த்த�ள்ள காரணத்ைத அ� ஆத�க்கிறதா என்பைத�ம்
க�த்தில் ெகாள்�ங்கள்.
அந்த உள்ளடக்கத்தின் பைடப்பாளர்க�டேனா அல்ல� ந�ங்கள்
பகி�ம் க�த்�டேனா உங்கள் ெபயர் இைணந்தி�ப்பதில் ந�ங்கள்
ெப�ைமப்ப�வ �ர்களா என்� சிந்தி�ங்கள்.

ேநர்மைறயான இைணய உலகிற்�ப் பங்கள�த்தல் என்ப�,
மற்றவர்கைள ஊக்�வ�க்�ம் மற்�ம் உற்சாகப்ப�த்�ம்
உள்ளடக்கத்ைத நாம் பகிர்கிேறாம் என்பதா�ம்.

எந்தெவா� தகவைல�ம் பகிர்வதற்� �ன், ந�ங்கள் பகிர்வ�
ச�கத்திற்� நன்ைம அள�க்கிறதா என்பைதக் க�த்தில்
ெகாள்�ங்கள்.  

ந�ங்கள் ஒ� க�த்ைத அல்ல� உள்ளடக்கத்ைதப் பகி�ம்ேபா�,
அதி�ள்ள ெசாற்கள், ெதான� மற்�ம் அ���ைற கன��டன்
இ�க்கிறதா என்பைதக் க�த்தில் ெகாள்�ங்கள்.

ேவெறா�வர் வ�மானம் இழக்�ம் வைகய�ல் ந�ங்கள் ஏதாவ�
ெபா��ேபாக்கான உள்ளடக்கத்ைதப் பகிர்கிற�ர்கள் என்றால்,
உங்கைள அறியாமேலேய ந�ங்கள் த�ங்� வ�ைளவ�க்கலாம்.

ஒ� ெபா�வான வ�தியாக, ந�ங்கள் ஒ�வ�டம் ேந�ல் ெசால்லாத
எைத�ம் இைணயத்தில் ெசால்ல ேவண்டாம்.

இைணயத்தில் பதிேவற்றப்பட்ட ஓர் இைணயவழிக் க�த்�,
ஸ்கி�ன்ஷாட்கள�ன் பகிர்� காரணமாக இைணயத்தில் ெதாடர்ந்�
பரப்பப்படலாம் என்பதால், அ� ந�ண்ட காலத்திற்�ப் பாதிப்ைப
ஏற்ப�த்தலாம்.

ேம�ம், ந�ங்கள் பகிர்ந்� ெகாள்ள வ��ம்�ம் க�த்�கள்
யா�டமாவ� எதிர்மைறயான தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�மா
என்பைதக் க�த்தில் ெகாள்�ங்கள்.  பா�வைத நி�த்�, ந� பா�வைதக்

ேகட்க ��யவ�ல்ைல!

ப்ஊஊஊஊ~

உங்கள�ன் ெதாைலேபசி எண், �கவ� மற்�ம் ப�றந்த ேததி
ேபான்ற உங்கள�ன் தன�ப்பட்ட தகவல்கைள அதிகளவ�ல்
பகிர்ந்�ெகாள்வைதத் தவ�ர்க்க�ம்.
உங்கள் தன�ப்பட்ட உைரகள், காெணாள�கள் மற்�ம்
ெசய்திகள் தன�ப்பட்டதாக இ�க்க ேவண்�ம் என்� ந�ங்கள்
ெத�வ�த்தா�ம் �ட அைவ பகிரப்படலாம் அல்ல�
கசியவ�டப்படலாம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்�ங்கள்.

உண�
நன்ெகாைடகள்

ந�ங்கள் பகிர்ந்�ெகாள்�ம் தகவல்கள்
�றித்� வ�ழிப்�டன் இ�ங்கள்
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இ� ஊக்கமள�ப்பதாக இ�க்கிறதா?

இ� அவசியமா?

இ� கன��டன் இ�க்கிறதா?

இவர� ஆதர�டன்:

ஆதரவள�த்தவர்:


