கன�வாக இ�ங்கள்

இைணயத்தில் ேநர்மைறயாக
நடந்� ெகாள்�ங்கள்
இைணயம் இ�பக்க�ம் �ர்�ைன உள்ள வாைளப் ேபான்ற�.
இைணயத்தில் வாய்ப்�க�ம் உண்�, ஆபத்�க�ம் உண்�. நாம்
இைணயத்ைத ேநர்மைறயாகப் பயன்ப�த்த ��ெவ�க்�ம்ேபா�,
ெபா�ப்பாக�ம் ெநறி தவறாம�ம் நடந்�ெகாள்ேவாம். அேத
சமயத்தில், மற்றவர்க�க்� ஊக்கமாக�ம் இ�ப்ேபாம்.

நான் எதற்காக இைதத் ெத�ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்?
நாம் இைணயத்தில் ெசய்பைவ அல்ல� ெசால்பைவ அைனத்�ம் நிஜ வாழ்க்ைகய�ல் பாதிப்ைப உண்டாக்�ம்.
நமக்� மட்�மல்ல, ஒட்�ெமாத்த ச�கங்க�க்�ம். இதனால் ேமாசமான ப�ன்வ�ைள�கள் ேநரலாம்.
உதாரணமாக, தன�நபர்கள் இைணயம்வழி தாக்கப்படலாம் அல்ல� ெபாய்ச் ெசய்தி காட்�த்த� ேபால
பரவ�வ�டலாம். தற்ேபாைதய ெகாவ�ட்-19 நிலவரத்தில், உணர்ச்சிகள் எல்ைலகடந்� ேபாகக்��ம்.
மக்கள் இைணயத்ைத அதிகமாகப் பயன்ப�த்�ம் இன்ைறய �ழலில், ேநர்மைறயான நடத்ைத ெப�ம்
நன்ைம பயக்�ம்.

மற்றவர்கள் இைணயத்ைத ேநர்மைறயாகப்
பயன்ப�த்த ந�ங்கள் எவ்வா� உதவலாம்?
•

�ன்�தாரணமாகத் திக�ங்கள்: நாம் பல சமயங்கள�ல் நம�
��ம்பத்தா�ன், நண்பர்கள�ன் நடத்ைதையப் ப�ன்பற்�ேவாம்.
ந�ங்கள் ேநர்மைறயான இைணய நடத்ைதையக் கைடப்ப��த்�
மற்றவர்க�க்� ஊக்கமாகத் திகழலாம்.

•

எதிர்மைறயான நடத்ைதையப் பக்�வமாகச் �ட்�க்காட்�ங்கள்:
இைணயத்தில் மற்றவர்கள் எதிர்மைறயாக நடந்�ெகாள்வைத
ந�ங்கள் கண்டால், ேவ�க்ைக பார்க்காத�ர்கள். அந்தச் �ழ்நிைலையக்
ைகயா�வதற்கான ேநர்மைறயான வழி�ைறகைளப் பக்�வமாக
எ�த்�ச் ெசால்�ங்கள்.

•

வளங்கைளப் பகிர்ந்� ெகாள்�ங்கள்: இைணயத்தில் பய�ள்ள
எைதயாவ� ந�ங்கள் வாசித்தால் அல்ல� கற்�க்ெகாண்டால்,
மற்றவர்க�ம் பயனைட�ம் வைகய�ல் அைதப் பகிர்ந்�
ெகாள்�ங்கள். ஆனால், அந்தத் தகவல் நம்பகமானதா என்பைதச்
ச�பார்த்த ப�ற� மட்�ேம!

ேமம்பட்ட இைணயம் உங்கள�லி�ந்� ெதாடங்�கிற�!
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மா�பட்ட க�த்�கள் ெகாண்��ப்ப� வழக்கமான ஒன்றாக இ�ந்தா�ம்,
அவம�யாைதயாக அல்ல� அவமதிப்பாக நடந்� ெகாள்ளேவண்�ய அவசியம்
இல்ைல. ந�ங்கள் இைணயத்தில் �றிப்ப��பவ�க்�ம் உணர்�கள் உண்�
என்பைத எப்ேபா�ம் நிைனவ�ல் ெகாள்�ங்கள்.
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சில சமயங்கள�ல், எதிர்மைறயான அ�பவத்திற்�ப் ப�ற� இைணயத்தில்
“�லம்ப” ேவண்�ம்ேபால நமக்�த் ேதான்றலாம். ஆனால், உங்கள� க�த்ைத
ஆக்ககரமான �ைறய�ல் ெவள�ப்ப�த்�வேத அதிக பயன்மிக்க�.
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ந�ங்கள் இைணயம்வழி மற்றவர்க�க்� ஊக்கமள�க்க, ேநர்மைறயான
வ�மர்சனங்கைள அல்ல� ஆதரவான க�த்�கைள�ம் பதிேவற்றம்
ெசய்யலாம்.
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எதிர்மைறைய எதிர்த்� நில்�ங்கள்
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�ற்�ம் பதி�கள், க�த்�கள் �லம் யாேர�ம் வம்ப��க்கப்ப�வைத
அல்ல� அச்��த்தப்ப�வைத ந�ங்கள் கண்டால், அந்தப் பதி�கைளப் �கார்
ெசய்� அவ�க்� ஆதர� காட்�ங்கள்.
அவர்கைளப் �கார் ெசய்வதன்வழி, அைனவ�க்�ம் ேமம்பட்ட இைணயச்
�ழைல உ�வாக்கித்தர ந�ங்கள் உத�கிற�ர்கள்.

பகிர்வதற்��ன் சிந்தித்�ப் பா�ங்கள்
உங்க�க்�க் கிைடத்த ஒ� �ைகப்படத்ைத, இைணப்ைப அல்ல�
��ந்தகவைல அ�த்தவ�க்� அ�ப்ப� ைவப்பதற்��ன், அ�
ெபாய்ப்�ரட்ேடா, ேமாச�ேயா அல்ல� ெபாய்த் தகவேலா அல்ல என்பைத
ச�பார்ப்ப� நல்ல�.
இைணயத்தில் ஆபத்தில்லாத, ேவ�க்ைகயான ஒன்றாகத் ேதான்�வ�,
எதிர்மைறயான எண்ணங்கைளப் பரப்ப�வ�டக்��ம் அல்ல� யாைரேய�ம்
அவமானப்ப�த்திவ�டக்��ம்.
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மற்றவர்கள�ன் அந்தரங்கத்திற்� மதிப்� ெகா�ங்கள்
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ஒ�வைர அச்��த்த, மிரட்ட அல்ல� அவ�க்� எதிராக வன்ெசயைலத்
�ண்ட, அவர� தன�ப்பட்ட வ�வரங்கைள யாேர�ம் ெவள�ய��ம்ேபா�
டாக்சிங் ேநர்கிற�.
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அவர� ெபயர், �கவ�, மின்னஞ்சல், ெதாைலேபசி எண், ேவைல ெசய்�ம்
இடம் ேபான்றைவ அவ்வ�வரங்கள�ல் உள்ளடங்�ம்.
டாக்சிங் நியாயமான ஒ� ெசயல் அல்ல. அச்��த்தலிலி�ந்� பா�காக்�ம்
சிங்கப்�ர் சட்டத்தின்கீ ழ் இ� ஒ� �ற்றமா�ம்.

ெபயர்

பகிரங்கமாக மற்றவர்கைள அவமானப்ப�த்தாத�ர்கள்
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உணர்�கைளப் �ண்ப�த்�ம் க�த்தாக அல்ல� ேமாசமான நடத்ைதயாகக்
க�தப்ப�ம் ஒன்�க்காகத் தன�ப்பட்டவர்கள�ன் தடத்ைத இைணயம்வழி
கண்டறிவைத�ம் அவர்கைளத் தண்�ப்பைத�ம் ச�க ஊடகம் எள�தாக்�கிற�.
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ஆனால், ஒ�சிலர் நிைலைமைய ��ைமயாகத் ெத�ந்� ெகாள்ளாமல் ஒ�
���க்� வந்�, “தவ� ெசய்ேதாைர” அவசரமாக அல்ல� தவறாகக்
கண்டனம் ெசய்வார்கள். சில �ழ்நிைலள�ல், �ற்றம் சாட்டப்ப�பவ�க்�க்
ெகாைல மிரட்டல்க�ம் அ�ப்பப்ப�வ�ண்�. அேதா�, அவைரத் �ற்றி
வைசப்பா�வார்கள் அல்ல� அவர� தன�ப்பட்ட வ�வரங்கைள ெவள�ய��வார்கள்.
சக இைணயவாசி�டன் உங்க�க்� ஏேத�ம் ப�ரச்சைன இ�ந்தால், அவைரத்
தன�ப்பட்ட �ைறய�ல் அ�கி ேம�ம் ெத�ந்�ெகாள்வேத நல்ல�.

அ�த்தவ�ன் நிைலைய உண�ங்கள்
அைனத்தி�ம் ேமலாக, மற்றவர்கள் உங்கைள எவ்வா� நடத்தேவண்�ம் என
ந�ங்கள் வ��ம்�கிற�ர்கேளா, அேதேபால மற்றவர்கைள நடத்�ங்கள்.
சக இைணயவாசிகள�டம் ப��ம் கன�வன்�ம் காட்�ங்கள் – ேநர்மைற
��ம்ேபா� அைனவ�ம் பயனைடவார்கள்.
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