
இணையதத்ில் உங்கள்  

குழந்ணதகணளப் பாதுகாதத்ுக் ககாள்ளவும்

நியூ சவுத ்வேல்ஸ் காேல்துறை குை்ைத ்தடுப்புத ்ததாடரக்ள்
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தபரும்பாலான மக்கள ்ோழ்க்றகயில ்றகத்ததாறலவபசிகள,் ேறரப்பட்டிறக (tablet) மை்றும ்தனிக்கணினிகளின் 
பயன்பாடு சாதாரணமாக ஆகி விட்டது.

குழந்றதகள ்தங்களுறடய படிப்புக்கு உதே இத்தறகய கருவிகறளப ்பயன்படுத்தவும,் இறணப்பு றேத்திருக்கவும ்

ஊக்குவிக்கப்படுகிைார்கள.் ஆனால் குழந்றதகறள இலக்கு றேக்கும ்இறணய வேட்றடக்காரர்களாலும ்(online 

predators) இந்த ததாழில்நுட்பம ்பயன்படுத்தப்பட முடியும.் 

அவநக குழந்றதகள ்சமூக ஊடகங்கள ்மூலம ்நண்பர்கறளத ்ததாடர்பு தகாள்ளக ்றகப்வபசிக ்கருவிகறளப ்

பயன்படுத்துகின்ைனர.் இத்தறகய தளங்கறளப ்பயன்படுத்தும்வபாது, இறணய வேட்றடக்காரர்களுடன ்ததாடர்பு 

தகாள்ளக்கூடிய ோய்ப்பு அேர்களுக்கு உள்ளது. 

நமது குழந்றதகள ்இறணயத்தில ்இருக்கும்வபாது அேர்கறளப ்பாதுகாத்துக ்தகாள்ள உதவும ்ேறகயில ்நாம ்

பின்பை்ைக்கூடிய சில எளிய ேழிமுறைகள ்இங்வக தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

குழந்ணதகள ்– இணையத்தில ்உங்கணளப ்பாதுகாத்துக ்ககாள்ளவும ்
■	 உங்கள் தபயர், வீடட்ு முகேரி, புறகப்படம், ததாறலவபசி எண் அல்லது பள்ளிகக்ூடம் உள்ளிடட் எநத்தோரு 

தனிப்பட்ட தகேறலயும ்ஒருபபாதும ்இறணயத்தில ்பதிவிட வேண்டாம.் 
■	 எப்பபாதும ்உங்கள ்தபை்வைாரிடவமா அல்லது உங்களுக்குத ்ததரிந்த வேதைாரு தபரியேரிடவமா நீங்கள ்

சங்கடமாக உணரும் எந்ததோரு இறணயத ்ததாடர்பு பை்றியும ்கூறுங்கள.் 
■	 உங்கள் தபை்வைார ்அல்லது பராமரிப்பாளரக்ளுகக்ு முழு விேரமும் ததரியாத நிறலயில் இறணயதத்ில் 

அரட்றடயடித்த யாருடனாேது வநருக்குவநர் சந்திப்புக் கு ஒருபபாதும ்ஏை்பாடு தசய்ய வேண்டாம.் உங்களுடன ்

வசர்ந்து ேர ஒரு தபை்வைார/்பாதுகாேலறர ஏை்பாடு தசய்யவும்.
■	 எப்பபாதும ்அனுப்புேதை்கு முன் வயாசித்துச ்தசய்யவும். ‘அனுப்புக’ என்பறத அழுத்தி விட்டால ்அது உறுதியானது 

மை்றும ்இறுதியானது – அறத நீங்கள ்திரும்பப ்தபைமுடியாது. 
■	 உங்களுக்கு அறிமுகமில்லாத எேருக்கும் உங்கள் புறகப்படத்றத அனுபப் பேை்டாம்.

கபற்பறார்கபள – இணையத்தில ்உங்கள ்குழந்ணதகணளப ்பாதுகாத்துக ்
ககாள்ளவும ்
■	 எப்பபாதும ்இறணய உறரயாடல்கள ்ததாடர்பான ஆபத்துக்கறளப ்பை்றி உங்கள ்குழந்றதகளுக்கு கை்றுக ்

தகாடுங்கள.் 
■	 ேயதுக்குப ்தபாருத்தமான தளங்கறளப ்பை்றி உங்கள் குழந்றதகளுடன ்விோதிபப்றத உறுதி கெயத்ு ககாள்ளவும.் 
■	 உங்கள் குழநற்த இறணயதத்ில் என்ன தசய்கிைது மை்றும் அேரக்ள் தசல்லும் விருப்பமான தளம் என்ன என்பறதப் 

பை்றி அேர்களுடன் பபெவும்.
■	 உங்கள் குழநற்த பாரற்ேயிடும் இறணய தளங்கள் என்ன என்பறதக ்கண்டுபிடிகக் அேரக்ளின் பள்ளி, தபாது 

நூலகம், மை்றும் அடிக்கடி தசல்லும் பிை இடங்கவளாடு ததாடர்புதகாண்டு விொரிக்கவும.்

■	 எபப்பாதும ்உங்கள் குழந்றத பயனப்டுத்தும ்கருவிகளின ்பாதுகாப்பு அறமபப்ுகளின ்நிறலறயக் கணக்ாணிக்கவும.்

உங்கள ்வீட்டு கருவிகணளப ்பாதுகாத்துக ்ககாள்ளவும ்
■	 உங்கள் குழநற்த பயன்படுதத்ும் சமூக ஊடக தளங்களில் இருநத்ு ஜி.பி.எஸ். (GPS) வபான்ை அறமப்புகறளச ்

கெயலிழக்கெ ்கெய்யவும்.
■	 உங்கள் கருவிகறளப் பாதுகாக்க நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் ேலுோன கடவுச் தசாை்கறளப் பயன்படுத்துேறத 

உறுதி கெய்து ககாள்ளவும.் 
■	 எப்பபாதும ்உங்கள ்வீட்டுக ்கணினி மை்றும ்கருவிகளில ்பாதுகாப்பான ேறல உலாவிகறளயும ்மை்றும ்

தபை்வைார ்கட்டுப்பாடு தடுப்புகறளயும ்பயன்படுத்தவும.் 
■	 உங்கள ்கடவுச்தசாை்கறளப ்பாதுகாத்துக ்ககாள்ளவும.் அப்வபாதுதான ்உங்கள ்அனுமதி இல்லாமல ்உங்கள ்

குழந்றத தன்விருப்பப்படி தசயலிகறள (apps) ோங்க முடியாது.
■	 உங்கள ்கடவுெ்கொல்ணல யாருக்கும ்ககாடுக்க பேை்டாம் – யாராயிருந்தாலும ்பேை்டாம்! 

இந்தத ்தறலப்றபப ்பை்றிய வமலதிக விேரங்களுக்கு www.esafety.gov.au என்ை இறணயதளத்துக்குச் தசல்லவும.்

பமலதிகக் குற்றத ்தடுப்புத ்தகேல்களுக்கு www.police.nsw.gov.au என்ற 
எங்களது இணையதளதத்ுக்குெ ்கெல்லவும்.
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