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அறிவார்ந்� இ�ங்கள் 

மின்ன�லக்க அ�த்தடம்
(�ஜிட்டல் ஃ�ட்ப��ண்ட்)

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

• ேகாவ�ட்-19 கி�மித்ெதாற்� பரவலின் ேபா� நாம் நம்ைம
 மகிழ்வ�க்க�ம், மள�ைகப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் உண�கைள
 வாங்க�ம், அேதா� ��ம்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்�ம் சக
 ஊழியர்க�டன் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம் இைணயத்தில் அதிக
 ேநரம் ெசலவ��கிேறாம்.

• இந்தக் காலகட்டத்தில் நாம் ப�மாறிக்ெகாள்�ம் மின்ன�லக்கத்
 தகவல்கைள இைணயக் �ற்றவாள�கள் தவறாகப் பயன்ப�த்திக்
 ெகாள்ளலாம்.

• இ� உங்கள் நற்ெபயர், உற��ைறகள் மற்�ம் ேவைல
 வாய்ப்�கள�ல் ந��த்த தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்தலாம்.�தலாள�கள்,
 பள்ள�கள், கல்��கள் மற்�ம் சட்ட அமலாக்க அதிகா�கள்
 உங்கள் மின்ன�லக்க அ�த்தடத்ைத உங்கள�ன் பண்�
 மதிப்ப�ட்�ற்கான அ�ப்பைடயாகப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்ளலாம்.

• ந�ங்கள் இைணயத்தில் இ�ைகய��ம் எந்த வ�ஷய�ம் உங்கள்
 மின்ன�லக்க அ�த்தடத்தின் ஒ� ப�தியாக மா�கிற�, ேம�ம்
 அைத அகற்�வ� க�னமாகலாம். ந�ங்கள் அைத ெந�ங்கிய
 அல்ல� தன�ப்பட்ட ��வ�ல் பகிர்வதற்� ேநாக்கம்
 ெகாண்��ந்தா�ம் �ட, மற்றவர்கள் உங்கள் தன�ப்பட்ட
 தகவல்கைளப் ெபா�வ�ல் பகிரக்��ம்.

#அறிவார்ந்� இ�ங்கள்

இவர� ஆதர�டன்:

ஆதரவள�த்தவர்:
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HERE ARE SOME WAYS YOU CAN PRACTICE
SAFE DIGITAL FOOTPRINT HABITS ONLINE!

உங்கள�ன் ெதாைலேபசி எண், �கவ� மற்�ம் ப�றந்த
ேததி ேபான்ற �க்கியத் தகவல்கைள இைணயத்தில்
பகிர்ந்�ெகாள்ளாத�ர்கள்.

தன�ப்பட்ட தகவல்கைள அதிகப்ப�யாகப்
பகிர்ந்�ெகாள்வைதத் தவ�ர்க்க�ம். உங்கள் தன�ப்பட்ட
உைரகள், �ைகப்படங்கள் மற்�ம் காெணாள�கள்
தன�ப்பட்டதாக இ�க்க ேவண்�ம் என்� ந�ங்கள்
நிைனத்தி�ந்தா�ம் அைவ பகிர்ந்�ெகாள்ளப்படலாம்
அல்ல� கசிய வ�டப்படலாம்.
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ச�க ஊடகத் தளங்கள��ம் உங்கள் ெசயலிகள��ம்
உங்கள் அைமப்�கைளத் 'தன�ப்பட்ட�' என்ற நிைலக்�
மாற்ற�ம்.

ச�க ஊடகத் தளங்கள் தன� தன���ைமக்
ெகாள்ைககைள மாற்றக்��ம் என்பதால், உங்கள்
அைமப்�கைளத் தவறாமல் ச�பார்க்க�ம்.

உங்கள் ெதாைலேபசி மற்�ம் ச�க ஊடகங்கள�ல்
�வ�-�றிய��தல் (ஜிேயா-ேடஃகிங்) அல்ல� இ�ப்ப�ட
அைமப்�கள�ன் இயக்கத்ைத நி�த்�ங்கள் ஏெனன�ல்
இைவ உங்கள் நடமாட்டங்கைள�ம் வழக்கமான
வழித்தடங்கைள�ம் ப�ன்ெதாடர்கின்றன.

சாம் டான்சாம் டான் ABC பள்ளி
சாம் டான் XYZ நிறுவனம்

சாம் டான் FYP
போர்ட்ஃபோலியோ
சாம் டான் வலைப்பதிவுSee more...

இங்� ஒப்பைடக்க�ம்
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இன்� என�
ப�றந்தநாள்!

இந்த எண்
ண

�ல் என்ைன

அைழக்க�ம் 9000 0000

தன�ப்பட்ட� தன�ப்பட்ட�

என� மின்ன�லக்க
அ�த்தடத்ைத நான் எவ்வா�
பா�காத்�க் ெகாள்ளலாம்?

இைணயத்தில் ந�ங்கள் பா�காப்பான மின்ன�லக்க
அ�த்தடப் பழக்க வழக்கங்கைளப் கைடப்ப��க்க

சில வழிகள் இங்ேக ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன!

�தலில், உங்கள் ெபயைர ஒ� ேத�ெபாறிய�ல்
உள்ள�ட்� ���கைள மதிப்பாய்� ெசய்வதன்
�லம் உங்கள் மின்ன�லக்க அ�த்தடம் பற்றி
ந�ங்கள் ேம�ம் அறிந்�ெகாள்ளலாம்.

உங்கள�ன் தன�ப்பட்ட தகவல்கைள ெவள�ப்ப�த்�ம்
இைணயவழி உள்ளடக்கம் அல்ல� பதி�கைள
அகற்�ங்கள்.

மைறநிைல பயன்�ைற
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இவர� ஆதர�டன்:

ஆதரவள�த்தவர்:



ந�ங்கள் எைதேய�ம் பதிவ��வதற்� �ன்னர்
எப்ெபா��ம் ேயாசி�ங்கள். இைணயத்தில்
எைதேய�ம் பதிவ�ட்ட�ம், அைத அகற்�வ�
க�னமா�ம், ேம�ம் அ� பல ஆண்�க�க்�ப்
ப�ற�ம் ம�ண்�ம் ேதான்றக்��ம்.  

மற்றவர்க�க்� உதவக்��ய வ�ஷயங்கைள
மட்�ம் பதிவ��வதன் �லம் ேநர்மைறயான
மின்ன�லக்க அ�த்தடத்ைத  உ�வாக்�ங்கள்.  

உதவ�க்�றிப்�கள்
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இைணயத்தில் ந�ங்கள் பா�காப்பான மின்ன�லக்க
அ�த்தடப் பழக்கங்கைளப் கைடப்ப��ப்பதற்கான
சில வழிகள்!

என� ப�ள்ைளய�ன் மின்ன�லக்க அ�த்தடத்ைத
நான் எவ்வா� பா�காக்கலாம்?

ெபற்ேறார்கேள, உங்கள் ப�ள்ைளகைளப் பற்றி இைணயத்தில் பகி�ம்
எைத�ம் அவர்கள�ன் மின்ன�லக்க அ�த்தடத்தில் ேசர்கிற� என்பைத
நிைனவ�ல் ெகாள்க.

�ற்றவாள�கள் உங்கள் ப�ள்ைளய�ன் ��ப்ெபயர், பள்ள�, ெபா��ேபாக்�கள்
அல்ல� அவர் இ�க்�ம் இடத்ைத அறிந்�ெகாள்வதற்�, பதி�கள்,
�ைகப்படங்கள் மற்�ம் காெணாள�கள�லி�ந்� ேசக�க்கப்ப�ம் வ�வரங்கைள 
ஒன்றாக இைணக்கலாம்.

தன���ைம அைமப்�கள் அைமக்கப்பட்��ப்பைத உ�திெசய்�ங்கள்,
இதன் �லம் உங்கள் இைணய வைலயைமப்ப�ல் மிக ெந�க்கமான
நபர்கள் மட்�ேம உங்கள் பதி�கைளக் காண ���ம்.

உங்கள் ப�ள்ைளகள் இைணயத்தில் பா�காப்பாக இ�ப்பதற்�,
அ�ப்பைட வ�திகைள நைட�ைறப்ப�த்தி, அவர்க�க்�த் ேதைவயான
அறிைவ வழங்க ேவண்�ம். தங்கைள எவ்வா� திறம்பட பா�காத்�க்
ெகாள்வ� என்� உங்கள் ப�ள்ைளக�க்�த் ெத��ம் என்� ந�ங்கள்
உண�ம் வைர அவர்கைள ச�க ஊடகங்கள�ல் இ�ந்� வ�லக்கி
ைவப்ப� நல்ல�. ேம�ம் உதவ�க்�றிப்�க�க்�, பார்ைவய�ட�ம்:

www.betterinternet.sg/-/media/Resources/PDFs/Parents-Guides/Social-Media-Parent-Guide.pdf

இவர� ஆதர�டன்:

ஆதரவள�த்தவர்:


