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123 ேதந�ரகம் 

பள்ள� 

ஏப�சி கைடத்ெதா�தி 

இ� எவ்வா� நடக்கிற�? 

நான் எதற்காக இைதெயல்லாம்
ெத�ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்?

அறிவார்ந்� இ�ங்கள் 

இைணயம்வழி பாலியல் உற�க்�த் தயார்ப்ப�த்�தல் 
நம்ப�க்ைக�ம் உணர்�க�ம் சம்பந்தப்பட்ட உறவ�ல் ஈ�பட, வய�வராத
ஒ�வைர இைணயம்வழி தயார்ப்ப�த்�ம் ெசயைல இ� �றிக்கிற�. பாலியல்
ஆைசக்�ப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்வ� அல்ல� பலாத்காரம் ெசய்வ� இதன்
ேநாக்கமாக இ�க்�ம். இைணய அரங்கங்கள், அரட்ைட ��க்கள், ச�க
ஊடகம், ��ந்தகவல் தளங்கள் ேபான்றைவ இதில் உள்ளடங்�ம். 

• ப�ள்ைளகள் இைணய ஊடகத் தளங்கள�ல் பகிர்ந்�ெகாள்�ம் தகவல்கள�ன்
 வாய�லாக இைணய ேவட்ைடயா�கள் அவர்கைள எட்ட���ம். �றிப்பாக,
 தாங்கள் ெசல்�ம் இடங்கள் அல்ல� பள்ள�கள் பற்றிய தகவல்கைளப்
 ப�ள்ைளகள் பகிர்ந்� ெகாள்�ம்ேபா�

• இைணய ேவட்ைடயா�கள் வய�வராத ப�ள்ைளக�டன் ெதாடர்ைப
 வளர்த்�க்ெகாள்ள ெபா��ேபாக்� ��க்க�க்�ம் ெசல்லக்��ம்

• சில சமயங்கள�ல், ேவட்ைடயா�கள் “ேகட்ஃப�ஷ்” ெசய்ய �யலக்��ம் –
 அதாவ� இைணயத்தில் ேவெறா�வராகப் பாசாங்� ெசய்� உறைவ வளர்க்க
 �யற்சி ெசய்யக்க�ம். ெப�ம்பா�ம் வய�வராத ப�ள்ைளய�ன் வயைத ஒத்த
 ஒ�வைரப் ேபால பாசாங்� ெசய்வார்கள். 

• வய�வராதவர்கள�ன் அப்பாவ�த்தனத்ைத�ம், பாலியல் நடத்ைத பற்றிய
 அறியாைமைய�ம், அன்பள�ப்�க�க்�ம் அன்�க்�ம் ஆட்ப�ம் இயல்ைப�ம்
 அவர்கள் தங்க�க்�ச் சாதகமாகப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்வார்கள். அேதா�,
 பாலியல் நடத்ைத, நடவ�க்ைககள் பற்றி தவறான தகவைல�ம்
 ேவட்ைடயா�கள் வழங்கக்��ம்.

• வய�வராதவ�ன் நம்ப�க்ைகையப் ெபற்ற ப�ற�, பாலியல் தைலப்�க�க்�
 உைரயாடைலத் திைசதி�ப்�வ� ேவட்ைடயா�கள�ன் வழக்கம். அதன்ப�ற�,
 தந்திரமாக வய�வராதவைர இைணயம்வழி பாலியல் நடவ�க்ைகய�ல்
 ஈ�ப�த்�வார்கள் அல்ல� ேந�க்� ேநர் சந்திக்க ஏற்பா� ெசய்வார்கள்.

• ப�ள்ைளைய உடன்படச் ெசய்வதற்� உணர்��ர்வமான மிரட்டைல�ம்
 வற்��த்தைல�ம்�ட அவர்கள் பயன்ப�த்தக்��ம். 

• மின்ன�லக்கக் கல்வ� ஆய்�க் கழகமான DQ கழகத்தின் 2018 அறிக்ைகய�ன்ப�, சிங்கப்���ள்ள 8 வய�க்�ம் 12
 வய�க்�ம் இைடப்பட்ட ப�ள்ைளகள், பாலியல் ேவட்ைடயா�களால் �றி ைவக்கப்ப�ம் அபாயத்தில் உள்ளனர். 

• சிங்கப்�ர் ப�ள்ைளகள�ல் 16 வ��க்காட்�னர் இைணயம்வழியான பாலியல் நடத்ைதகள�ல் ஈ�பட்�ள்ளனர். அதாவ�,
 பாலியல் உள்ளடக்கங்கைளக் ெகாண்ட இைணயத்தளங்கைளத் ேத�தல் மற்�ம்/அல்ல� பார்த்தல், மற்�ம்/அல்ல�
 ெத�யாதவர்க�டன் இைணயத்தில் பாலியல் உைரயாடல்கள�ல் ஈ�ப�தல். 

• 12 வ��க்காட்�னர் இைணயம்வழி சந்தித்த ெத�யாதவர்கைள ேந�ல் சந்தித்�ப் ேபசிய��க்கிறார்கள். 

நம்ப�க்ைக  
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என் ப�ள்ைள இைணயம்வழி பாலியல்
உற�க்�த் தயார்ப்ப�த்தப்ப�கிறாரா
என்பைத நான் எப்ப� ெத�ந்�
ெகாள்வ�? 

பாதிக்கப்பட்ட ப�ள்ைளகள் தங்கள் நிைலைமைய இரகசியமாக
ைவத்தி�க்கக்��ம் என்பதால், அறி�றிகைளக் கண்�ெகாள்வ�
சிரமமாக இ�க்கலாம். இ�ந்தா�ம், ப�ள்ைளகள�ன் நடத்ைதய�ல்
ஏற்ப�ம் ப�ன்வ�ம் மாற்றங்கைள ந�ங்கள் கவன�க்கலாம்: 

அவர்கள் இைணயத்தில் அதிக ேநரம் ெசலவ��வேதா�,
ைகப்ேபசிைய அல்ல� ச�க ஊடகத் தளங்கைள வ�ட்�
வ�லகி இ�க்க சிரமப்ப�வார்கள்.

மற்றவர்க�டனான இைணயக் கலந்�றவாடல்கைள
அவர்கள் மிக�ம் இரகசியமாக ைவத்தி�ப்பார்கள். அேதா�,
தங்கள� இைணய உைரயாடல்கைளப் ெபற்ேறார்
பார்க்கவ�டாமல் த�வ�ரமாகத் த�ப்பார்கள். 

அவர்களால் வாங்க ��யாத அல்ல� கணக்� காட்ட
��யாத உைடகள், ைகப்ேபசிகள் அல்ல� அதிகள�
பணத்ைத அவர்கள் அன்பள�ப்பாகப் ெபறக்��ம்.

நண்பர்கைளச் சந்திக்க ெதாைல�ர இடங்க�க்�ச் ெசல்�தல்
ேபான்ற வழக்கத்திற்� மாறான நடத்ைதக�ம் ெதன்படலாம்.

ெபற்ேறார் ப�ள்ைளக�க்�த் ெத��ெமன எதிர்பார்க்காத
பாலியல் ெசாற்கைள அவர்கள் பயன்ப�த்தக்��ம். 

உள்வாங்�தல், மனத்தவ�ப்�, மனச்ேசார்�, ேகாபம் அல்ல�
பற்றிக்ெகாள்�தல் ேபான்ற வழக்கத்திற்� மாறான
இயல்�கைள�ம் அவர்கள் ெவள�க்காட்டலாம். 
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என் ப�ள்ைள இைணயம்வழி பாலியல்
உற�க்�த் தயார்ப்ப�த்தப்ப�கிறாரா
என்பைத நான் எப்ப� ெத�ந்�
ெகாள்வ�? 

உங்கள் ப�ள்ைள இைணயம்வழி எைதப் பகிர்ந்� ெகாள்கிறார்
என்பைத அவர் அறிந்தி�ப்பைத உ�திப்ப�த்�ங்கள். ெபா�
மற்�ம் ச�க ஊடகத் தளங்கள��ம், இைணய நண்பர்கள�ட�ம்
�க்கியமான தன�ப்பட்ட வ�வரங்கைள அவர்கள் பகிர்ந்�
ெகாள்ளாதி�ப்பைத�ம் உ�திப்ப�த்�ங்கள்

ெபற்ேறார்கேள, உங்கள் ப�ள்ைளகைளப் பற்றி ந�ங்கள்
இைணயத்தில் பகிர்ந்� ெகாள்பைவ அைனத்�ம் அவர்கள�
மின்ன�லக்கத் தடத்தில் பதிவா�ம் என்பைத அறிந்தி�ங்கள்.

பல்ேவ� பதிேவற்றங்கள், �ைகப்படங்கள், காெணாள�கள்
ஆகியவற்றிலி�ந்� ேசக�க்�ம் தன�ப்பட்ட வ�வரங்கைள
ேவட்ைடயா�களால் ஒ�ங்கிைணக்க ���ம்.

அள�க்கதிகமாக உணர்ச்சிவசப்படாத�ர்கள். ஏெனன�ல்
அ� உங்கள் ப�ள்ைளைய அந்நியப்ப�த்தி, உங்கைள
நம்ப� எ��ம் ெசால்வைதத் த�த்�வ�டக்��ம்.
ப�ள்ைளக்� ஆதரவாக ந�ங்கள் இ�ப்ப�ர்கள் என
உ�தி அள�த்தி�ங்கள். 

மற்ெறா� தரப்�டன் உங்கள் ப�ள்ைள ேபசிக்
ெகாண்��க்�ம் உைரயாடைலப் பார்ைவய�ட அ�மதி
ேக�ங்கள். அவர்க�க்� இைடய�ல் என்ன நடக்கிற�
என்பைதப் ��ந்�ெகாள்ள வ��ம்�வதாக எ�த்�ச்
ெசால்�ங்கள். 

ெபற்ேறார்கள் டச் ைசபர் ெவல்னஸின் டச்ைலன் ேசைவைய
1800 377 2252 என்ற எண்ண�ல் அைழத்�, இைளயர்
ெதாடர்பான வ�வகாரங்கள�ல் அ�பவ�ள்ள
ஆேலாசகர்கள�டம் ேபசலாம். 

உங்கள் ப�ள்ைள பாலியல் உற�க்�த் தயார்ப்ப�த்தப்ப�வதாக
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்பட்டதாக நம்�வதற்�க்
காரணங்கள் இ�ந்தால், ேபாலிசா�டம் �கார் ெசய்�ங்கள்.
இைணயக் கலந்�றவாடல் நடந்த சாதனங்கைளப்
பத்திரப்ப�த்தி ைவத்�, ஆதாரம் திரட்�ங்கள்.

என் ப�ள்ைள இைணயம்வழி பாலியல் உற�க்�த்
தயார்ப்ப�த்தப்ப�வதாக எனக்�ச் சந்ேதகம்
எ�ந்தால் நான் என்ன ெசய்ய���ம்? 

�கவ�
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ப�ள்ைளகள�ன் இைணயப் பயன்பாட்ைட�ம்
நடவ�க்ைககைள�ம் அ�க்கமாகக் கண்காண�த்தி�ங்கள்.
அவர்கள் ஈ�ப�ம் ஊடகத் தளங்கைளப் பற்றி ேம�ம்
ெத�ந்� ெகாள்�ங்கள். 

உங்கள் ப�ள்ைளகள் மிக�ம் இளவயதினராக இ�ந்தால்,
அவர்கள� சாதனங்கள�ல் ெபற்ேறா�ன் கட்�ப்பா�கைளப்
பயன்ப�த்�ங்கள். 

ெத�யாதவர்கள் அ�ப்�ம் மின்னஞ்சல்கள், தகவல்கள்
ஆகியவற்ைற ஏற்ப� அல்ல� ேகாப்�கைளத் திறப்ப�
ஆபத்தான� என்பைத உங்கள் ப�ள்ைளகள�டம் வ�ளக்�ங்கள்.
அவற்றில் கண�ன�க்கி�மிகள் அல்ல� ேவண்டாத தகவல்கள்
இ�க்கலாம்.

இைணயத்தில் மட்�ேம சந்தித்த ஒ�வைர ேந�ல் சந்திப்ப�
ஆபத்தாகிவ�டலாம் என்பைத உங்கள் ப�ள்ைளக�க்�க்
கற்�க் ெகா�ங்கள். அவ்வா� ெசய்வதற்� அவர்கள்
ெபற்ேறா�டம் அ�மதி ெபறேவண்�ம். சாத்தியப்பட்டால்,
ந�ங்கள் உடன��ப்ப� நல்ல�. 

தவறான பாலியல் உறவ�லி�ந்�ம் உடல்�தியான
ெதாடர்ப�லி�ந்�ம் தங்கைளப் பா�காத்�க் ெகாள்வதற்�
எல்ைலகள் வ�க்கக் கற்�க் ெகா�ங்கள்.

உங்கள் ப�ள்ைளக�டன் நம்ப�க்ைகமிக்க உறைவ வளர்த்�க்
ெகாள்�ங்கள். அப்ேபா�தான், அவர்கள் ஈ�ப�ம்
நடவ�க்ைககள் பற்றி உங்கள�டம் தயங்காமல் ேப�வார்கள்.
இதன்வழி உங்கள் ப�ள்ைளய�ன் நடவ�க்ைகைய ந�ங்கள்
கண்காண�க்க ���ம். அேத சமயத்தில், ந�ங்கள் அவர்கைளக்
கண்காண�ப்பதாக அவர்க�க்�ம் ேதான்றா�. 

ஏேத�ம் ஒ� கட்டத்தில் ப�ள்ைளக�க்� அெசௗக�யமாக,
கவைலயாக அல்ல� பயமாக இ�ந்தால், உதவ�க்� உங்கைள
அ�கலாம் என உ�தி அள�த்தி�ங்கள். 

வய�க்�ப் ெபா�த்தமான �ைறய�ல், பாலியல் உற� பற்றி
உங்கள் ப�ள்ைளய�டம் எ�த்�ச் ெசால்�ங்கள்.

Cyber Wellness

இவர� ஆதர�டன்:

ஆதரவள�த்தவர்:

https://www.touch.org.sg/about-touch/stories/details/2018/09/26/protect-your-child-from-sexual-grooming



