Crime Prevention Fact Sheet (Children Online) – Tamil

நியூ சவுத் வேல் ஸ் காவல் துறை குற் றத் தடுப்புத் த�ொடர ்கள்

இணையத்தில் உங் கள்
குழந்தைகளைப் பாதுகாத்துக் க�ொள் ளவும்
பயன்பாடு சாதாரணமாக ஆகி விட்டது.
குழந்தைகள் தங்களுடைய படிப்புக்கு உதவ இத்தகைய கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும், இணைப்பு வைத்திருக்கவும்
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் குழந்தைகளை இலக்கு வைக்கும் இணைய வேட்டைக்காரர்களாலும் (online

predators) இந்த த�ொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட முடியும்.
அநேக குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் நண்பர்களைத் த�ொடர்பு க�ொள்ளக் கைப்பேசிக் கருவிகளைப்
பயன்படுத்துகின்றனர். இத்தகைய தளங்களைப் பயன்படுத்தும�்போது, இணைய வேட்டைக்காரர்களுடன் த�ொடர்பு
க�ொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு உள்ளது.
நமது குழந்தைகள் இணையத்தில் இருக்கும�்போது அவர்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ள உதவும் வகையில் நாம்
பின்பற்றக்கூடிய சில எளிய வழிமுறைகள் இங்கே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குழந்தைகள் – இணையத்தில் உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும்
■ உங் கள் பெயர,் வீட்டு முகவரி, புகைப்படம் , த�ொலைபேசி எண் அல் லது பள் ளிக்கூடம் உள் ளிட்ட எந்தவ�ொரு
தனிப்பட்ட தகவலையும் ஒருப�ோதும் இணையத்தில் பதிவிட வேண்டாம்.

■

எப�்போதும் உங்கள் பெற�்றோரிடம�ோ அல்லது உங்களுக்குத் தெரிந்த வேற�ொரு பெரியவரிடம�ோ நீங்கள்
சங்கடமாக உணரும் எந்தவ�ொரு இணையத் த�ொடர்பு பற்றியும் கூறுங்கள்.

■

உங் கள் பெற�்றோர ் அல் லது பராமரிப்பாளர ்களுக்கு முழு விவரமும் தெரியாத நிலையில் இணையத்தில்
அரட்டையடித்த யாருடனாவது நேருக்குநேர் சந்திப்புக் கு ஒருப�ோதும் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டாம். உங்களுடன்
சேர்ந்து வர ஒரு பெற�்றோர்/பாதுகாவலரை ஏற்பாடு செய்யவும்.

■

எப�்போதும் அனுப்புவதற்கு முன் ய�ோசித்துச் செய்யவும். ‘அனுப்புக’ என்பதை அழுத்தி விட்டால் அது உறுதியானது
மற்றும் இறுதியானது – அதை நீங்கள் திரும்பப் பெறமுடியாது.

■

உங்களுக்கு அறிமுகமில்லாத எவருக்கும் உங்கள் புகைப்படத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

பெற�்றோர்களே – இணையத்தில் உங்கள் குழந்தைகளைப் பாதுகாத்துக்
க�ொள்ளவும்
■ எப�்போதும் இணைய உரையாடல்கள் த�ொடர்பான ஆபத்துக்களைப் பற்றி உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்
க�ொடுங்கள்.

■
■

வயதுக்குப் ப�ொருத்தமான தளங்களைப் பற்றி உங்கள் குழந்தைகளுடன் விவாதிப்பதை உறுதி செய்து க�ொள்ளவும்.
உங் கள் குழந்தை இணையத்தில் என்ன செய் கிறது மற்றும் அவர ்கள் செல் லும் விருப்பமான தளம் என்ன என்பதைப்
பற்றி அவர்களுடன் பேசவும்.

■

உங் கள் குழந்தை பார ்வையிடும் இணைய தளங் கள் என்ன என்பதைக் கண்டுபிடிக்க அவர ்களின் பள் ளி, ப�ொது
நூலகம், மற்றும் அடிக்கடி செல்லும் பிற இடங்கள�ோடு த�ொடர்புக�ொண்டு விசாரிக்கவும்.

■

எப�்போதும் உங்கள் குழந்தை பயன்படுத்தும் கருவிகளின் பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் நிலையைக் கண்காணிக்கவும்.

உங்கள் வீட்டு கருவிகளைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும்
■ உங் கள் குழந்தை பயன்படுத்தும் சமூக ஊடக தளங் களில் இருந்து ஜி.பி.எஸ். (GPS) ப�ோன்ற அமைப்புகளைச ்
செயலிழக்கச் செய்யவும்.

■

உங்கள் கருவிகளைப் பாதுகாக்க நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் வலுவான கடவுச் ச�ொற்களைப் பயன்படுத்துவதை
உறுதி செய்து க�ொள்ளவும்.

■

எப�்போதும் உங்கள் வீட்டுக் கணினி மற்றும் கருவிகளில் பாதுகாப்பான வலை உலாவிகளையும் மற்றும்
பெற�்றோர் கட்டுப்பாடு தடுப்புகளையும் பயன்படுத்தவும்.

■

உங்கள் கடவுச�்சொற்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும். அப�்போதுதான் உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் உங்கள்
குழந்தை தன்விருப்பப்படி செயலிகளை (apps) வாங்க முடியாது.

■

உங்கள் கடவுச�்சொல்லை யாருக்கும் க�ொடுக்க வேண்டாம் – யாராயிருந்தாலும் வேண்டாம்!
இந்தத் தலைப்பைப் பற்றிய மேலதிக விவரங்களுக்கு www.esafety.gov.au என்ற இணையதளத்துக்குச் செல்லவும்.

மேலதிகக் குற் றத் தடுப் புத் தகவல் களுக்கு www.police.nsw.gov.au என்ற
எங் களது இணையதளத்துக்குச் செல் லவும் .

உங் கள் குழந்தைகளைப் பாதுகாத்துக் க�ொள் ளவும்

பெரும்பாலான மக்கள் வாழ்க்கையில் கைத�்தொலைபேசிகள், வரைப்பட்டிகை (tablet) மற்றும் தனிக்கணினிகளின்

