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ம�ோசக்கோரரக்ைிடமிருந்து  
உங்களைப் போதுகோதத்ுக் ககோை்ைவு�்

நியூ சவுத ்வேல்ஸ் காேல்துறை குை்ைத ்தடுப்புத ்ததாடரக்ள்

மின்னணுத் தகேல ்ததாடர்புகள ்முன்வனை்ைம ்கண்டுள்ள காலக்கட்டத்தில,் குை்ைோளிகள ்உங்களிடமிருந்து 

திருடுேதை்கு வநருக்கு வநராக இருக்க வேண்டிய அேசியமில்றல. வமாசடிகள ்விடாமல ்ேளர்ந்து தகாண்வட 

இருக்கின்ைன. அத்துடன ்பணம் அல்லது தகேல்கறள றேத்து வமாசடிக்காரர்கள ்மக்கறள ஏமாை்றுேதை்கு 

அேர்கள ்எந்த அளவுக்கும ்வபாகக்கூடும.்

வமாசடிக்காரர்கள ்உங்கள ்ேங்கியில ்இருந்து ேந்தேராகவோ அல்லது ஒரு வசறே ேழங்குநராகவோ நடித்து 

விறளயாட்டில ்சூதாட்டம ்அல்லது குறுகிய கால முதலீட்டு ோய்ப்புகள ்ேழங்குோர்கள.் தகாடுக்க வேண்டிய 

பணத்துக்காக தேளிநாட்டிலிருந்து, தபரும்பாலும ்காதல ்மை்றும ்வடட்டிங ்சந்தர்ப்பங்கள ்மை்றும ்பல்வேறு 

பிை அணுகுமுறைகளால ்திருப்பித்தருவோம ்என அேர்கள ்வகாரலாம.் வமலாகப ்பார்க்றகயில,் இறே 

உண்றமயானறதப ்வபாலத ்வதான்ைக ்கூடு�்.

வமாசடிக்காரர்களிடமிருந்து உங்கறளப ்பாதுகாத்துக ்தகாள்ள உதவும ்ேறகயில ்நாம ்பின்பை்ைக்கூடிய சில 

எளிய ேழிமுறைகள ்இங்வக தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஏமதோ ஒன்று ந�்பமுடியோத அைவுக்கு நன்றோக இருந்தோல் . . . 
■	 உங்களுகக்ு அறிமுகமில்லாத மை்றும் நம்பிகற்கயில்லாத நபரக்ள் எேருகக்ும் பணதற்த அனுப்புேவதா அல்லது 

கடன் அட்றட அல்லது இறணயக் கணக்கு விேரங்கறளக் தகாடுப்பவதா ஒருமபோது� ்கூடோது. 

■	 எப்மபோது� ்எந்தவிதமான முதலீடு அல்லது தகாள்முதல ்முடிவுகறள எடுப்பதை்கு முன் சுதந்திரமான நிதி  

மை்றும/்அல்லது சட்ட ஆவலாசறனறய நாடவும.் 

■	 வசறே அல்லது முதலீட்றட உங்களிடம் விை்க முயை்சிக்கும் நபரிடமிருந்து தபறும் ஆவலாசறனறய மட்டுவம 
ஒருமபோது� ்நம்பியிருக்க வேண்டாம.்

வீட்டுக்கு வீடு கசன்று விற்பளன கசய்தல ்அல்லது ‘வியோபோர ம�ோசடி’ 
■	 றகதயழுத்திட வேண்டும் அல்லது முன்பணம் தசலுத்த வேண்டும் என்ை அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக மேை்டோ�்.

■	 எப்மபோது� ்பணம் தசலுத்துேதை்கு முன்வபா அல்லது ஒப்பந்தத்துக்கு ஒப்புக்தகாள்ளும ்முன்வபா ஒரு 

நிறுேனத்றத அல்லது வசறே ேழங்குநறரப்பை்றி ஆய்வு தசய்யவும்.

■	 எப்மபோது� ்எந்ததோரு வேறலக்காகவும ்பணம் தசலுத்துேதை்கு முன் ஒப்பந்தம ்அல்லது வசறே பை்றிய 

ஆேணவிேரங்கறளக ்கேனமாகப ்படிக்கவும.்

உங்கை ்தனிப்பட்ட தகேல்களைப ்போதுகோத்துக ்ககோை்ைவு� ்
■	 உங்களுகக்ு அறிமுகமில்லாத மை்றும் நம்பிகற்கயில்லாத நபரக்ளிடம் உங்கள் தனிப்படட் அல்லது ேங்கிக ்கணகக்ு 

விேரங்கறள ஒருமபோது� ்தகாடுக்க வேண்டாம.் 

■	 ஒரு வமாசடிக்காரன் உங்கறளத் ததாடர்பு தகாண்டால், எப்மபோது� ்உங்கள ்ேங்கி, நிதி நிறுேனம ்அல்லது வசறே 

ேழங்குநறரத ்ததாடர்பு தகாள்ளவும.் 

■	 பதிலளிப்பதை்கு முன் ஒரு மின்னஞ்சலின் நம்பகதத்ன்றமறய உறுதிப்படுதத்ாமல் மின்னஞ்சலில் 
தகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்றணப் பயன்படுத்த மேை்டோ�்.

விஷயத்தின் முக�திப்ளப �டட்ு� ்கைக்கில் எடுத்துக் ககோை்ை மேைட்ோ�்
■	 நம்பகமாகத ்வதான்றுகின்ை அல்லது ஒரு உண்றமயான இறணயதளதத்ுடன் இறணப்பு தகாண்டிருப்பறதப்வபால் 

வதான்றுகின்ை ஒரு மின்னஞ்சல் என்று ஏமாந்துவிட மேை்டோ�்.

■	 சந்வதகப்படும்படியான அல்லது வேண்டப்படாத மின்னஞ்சல்கறளத ்(spam) திைக்க மேை்டோ�் – அேை்றைப ்

புைக்கணித்து விடவும.் 

■	 எப்மபோது� ்‘அறிமுகமில்லா அறழப்பு’குறித்து எச்சரிக்றகயாக இருக்கவும.் அத்துடன ்யாருடன ்வபசுகிறீர்கள ்

என்பறத உறுதிப்படுத்திக ்தகாள்ளவும.் 

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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