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இளையதத்ில் உங்களைப் 
போதுகோதத்ுக் ககோை்ைவு�்

நியூ சவுத ்வேல்ஸ் காேல்துறை குை்ைத ்தடுப்புத ்ததாடரக்ள்

தபரும்பாலான மக்கள ்ோழ்க்றகயில ்றகத்ததாறலவபசிகள,் ேறரப்பட்டிறக (tablet) மை்றும ்தனிக்கணினிகளின் 
அன்ைாடப ்பயன்பாடு இப்வபாது சாதாரணமாக ஆகி விட்டது. வியாபாரத்துக்காகவும,் நிதி பரிமாை்ைங்களுக்காகவும ்

மை்றும ்தை்வபாது நாம ்இன்னும ்அதிகமாக சார்ந்திருக்கும ்பன்பயன்பாட்டுச் வசமிப்பு கருவிகளாகவும,் குரல்ேழி 

மை்றும ்கண்ேழித ்ததாடர்புக்கு நாம ்இத்தறகய கருவிகறளப ்பயன்படுத்துகிவைாம.்

இத்தறகய கருவிகள ்பல ேழிகளில ்இலக்காகக ்கூடிய முக்கிய தகேல்கறளக ்தகாண்டுள்ளன. அேை்றில ்

பின்ேருபறே அடங்கும:் வமாசடி மின்னஞ்சல்கள,் வசறே ேழங்குநரின் வபாலி பிரதிநிதித்துேம,் பை்ைாக்குறை 

தமன்தபாருள் பாதுகாப்பு அல்லது கடவுச்தசால ்பாதுகாப்பு. 

இறேதாம ்உங்களது மை்றும ்உங்கள ்குடும்பத்தினரின் தனிப்பட்ட விேரங்கறளப ்தபறுேதை்குக ்

குை்ைோளிகளால ்பயன்படுத்தப்படும் ேழிமுறைகளில ்சில. இறே உங்கள ்அறடயாளத்திருட்டுக்கு முன்தளடுத்துச் 
தசல்லக்கூடியறேயாகும.் இந்த ேறகயான குை்ைத்திலிருந்து நம்றமப் பாதுகாத்துக ்தகாள்ள உதவும ்ேறகயில ்நாம ்

எல்லாம ்பின்பை்ைக்கூடிய சில எளிய ேழிமுறைகள ்இங்வக தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

உங்கை ்கடவுச் கசோல்ளலப ்போதுகோக்கவு� ்

■	 உங்கள் அறனதத்ு கருவிகளுகக்ும் அல்லது அறமப்புகளுகக்ுள்வள தசல்ேதை்கும் ஒவர கடவுசத்சால்றலப் 
பயன்படுத்த மேை்டோ�்.

■	 உங்களுடன் எளிதாகச் சம்பந்தப்படுத்தும் தபயர்கள் அல்லது தசாை்கறளப் பயன்படுத்த மேை்டோ�். உங்கள ்

கடவுச்தசால்லில ்(எ.கா: குடும்பம், தசல்லப்பிராணி அல்லது பள்ளியின ்தபயர்கள)். 

■	 உங்கள் கடவுச்தசால்றல அடிக்கடி �ோற்றவு�். 

■	 உங்கள் கடவுச்தசால்றல யாரிடமும் தகாடுக்க மேை்டோ�்.

உங்கை ்கைினி அல்லது ளகப்மபசிக ்கருவிகளைப ்போதுகோத்துக ்
ககோை்ைவு� ்

■	 உங்களது எல்லா கணினிகளிலும், றகப்வபசிக் கருவிகளிலும் நம்பிக்றகயான றேரஸ் தடுப்பு பாதுகாப்றப 
நிறுேவு�். 

■	 றேரஸ் தடுப்பு பாதுகாப்றபத் ததாடர்ந்து புதிப்பிக்கவு�.் 

■	 வதறேயை்ை தசயலிகறளச ்கசயலிழக்கச ்கசய்யவு�் – நீங்கள ்பயன்படுத்தவில்றலதயன்ைால ்அறத 

நீக்கிவிடவும.் 

இளையத்தில ்உங்கை ்அளடயோைத்ளதப ்போதுகோத்துக ்ககோை்ைவு� ்

■	 உங்கள் தசாந்தத் தகேல்கறள அல்லது உங்கள் கருவிகறள வேறு யாரும் பயன்படுத்த அனுமதிக்க மேை்டோ�். 

■	 உங்கள் கருவிகறளத் ததாறலதூரத்திலிருந்து இயக்கும் அனுமதிறய யாருக்கும் தர மேை்டோ�்.

■	 உங்களுக்கு அறிமுகமில்லாதேர்களிடமிருந்து ேரும் மின்னஞ்சல்கறள ஒருமபோது� ்ததாட வேண்டாம.்

■	 ஓடட்ுநர ்உரிமம் பை்றிய விேரங்கள், பிைநத் வததி வபான்ை உங்கள் தனிப்படட் அல்லது நிதிநிறலத ்தகேல்கறள 
இறணயத்தில் பகிர்ந்து தகாள்ள மேை்டோ�். 

இறணயதேளி (cyber) ததாடர்பான குை்ைத்தில ்நீங்கள ்பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீங்கள ்நம்பினால ்– 
உடனடியாக அறதப் பை்றி www.acorn.gov.au என்ை இறணயதளதத்ில் புகார ்ததரிவிகக்வும். 

ம�லதிகக் குற்றத ்தடுப்புத ்தகேல்களுக்கு www.police.nsw.gov.au 
என்ற எங்கைது இளையதைதத்ுக்குச ்கசல்லவு�்.
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