
1. திறந்த மனத்துடன் கூடிய, ஆ்தரவு வழங்கும் முறறயிலான த்தாடர்ாடறல முன்தனடுத்துச் 
தெல்லுங்்கள்.

2. ெமூ்க ஊட்கச் தெயலி்கள்(social media apps) ்ற்றி ஒன்றிறைநது ்கற்றுக் த்காள்ளுங்்கள்.

3. இறைய விடயத்தில் எல்றல்கறையும் விதிமுறற்கறையும் அறமத்துக் த்காள்ளுங்்கள்.

4. ்தனி மறறவு நிறல மற்றும் ்ாது்காப்பு ஆகியவற்றற ்கவனிக்குமாறு ஊக்குவியுங்்கள்.  
இ்தற்்கான வழி்கள்:

• உங்்கள் பிள்றையுடன் செரநது இறைநது ெமூ்க ஊட்கச் தெயலி்களுக்கு உரிய ்தனிமறறவு 
நிறல மற்றும் ்ாது்காப்பு ்கருவி ஒழுங்கு்கறை(settings) மீைாய்வு தெய்்தல்;

• இலக்்கங்்கள், ஆங்கில முறனப்பு எழுத்துக்்கள்(capitals) மற்றும் அறடயாைங்்கள்(symbols) 
ஆகியன அடங்கிய ்கடவுச் தொற்்கறைப் ்யன்்டுத்்தல். தொற்தறாடர உ்சயா்கம் ்கருது்தல்;

• ்கடவுச் தொற்்கறை ்தனிமறறவு நிறலயில் றவத்திருத்்தல் மற்றும் ்கடவுச் தொற்்கறை 
அடிக்்கடி மாற்று்தல்

• தொந்த முறறயிலான அந்தரங்்க ்த்கவலிறன இறையத்தில் ்திவு தெய்வற்த ்தவிரத்்தல்;
• இருக்குமிடம் அறடயாைம் ்காணும் இறையக் ்கருவி ஒழுங்கு்கறை தெயலிழக்்கச் தெய்்தல். 

புவியியல் இறுதிவாெ்கங்்கறை(geotags) பிள்றை்கள் ்யன்்டுத்்தா்தவாறு இருக்கும்்டி 
ஊக்குவித்்தல். 

5. எண்முறற(digital) உ்சயா்கத்தில் ்தறலறமத்துவம் மற்றும் குடியுரிறமப் த்ாறுப்பு ஆகியவற்றற 
பிள்றையிடம் வைரத்து எடுங்்கள். இ்தற்்கா்க உங்்கள் பிள்றையிடம் இவவாறு தெய்யும்்டி கூறி 
உற்ொ்கப்்டுத்துங்்கள்:

• ்கணினி வழியா்க ஒரு சேரமுறறயிலான பு்கழ்முத்திறரறய உங்்களுக்த்கன 
உருவாக்குவ்தற்்கா்க உங்்கள் திறறம்கள், திறன்்கள் மற்றும் இயல்பு்கறை தவளியிட்டு 
தவளிச்ெமிட்டுக் ்காட்டு்தல்;

• ்கணினி வழியா்க இறையத்தில் த்தரிகின்ற உங்்கள் ்தனிப்்ட்ட ச்தாற்றங்்கள் இயல்பு்கள் 
மற்றும் த்தாடர்ாடல் முறற்களுக்குப் த்ாருநதுகின்ற விழுமியங்்கறை நீங்்கள் 
த்காண்டிருத்்தல்;

• ்கணினிவழியா்க இறையப் ்ண்பு முறற்கறை ேறடமுறறயில் பின்்ற்று்தல்;

• இறையதவளி அடாவடித்்தனத்துக்கு ஆைாகி அற்த அனு்வித்து வருசவாருக்கு ஆ்தார 
உ்தவி வழங்கு்தல் (ெரியானவற்றுக்குக் குரல் த்காடுக்கும் ஒருவரா்க நிற்றல்).

இறையதவளிப் ்ாது்காப்பு – த்ற்சறாருக்்கான குறுந்த்கவல் ஏடு

ஆசராக்கியமான உறவு்கள்:   
இறையதவளி அடாவடித்்தனம் மற்றும் இறையதவளி 
வன்முறறறய எதிரத்காள்ைல் மீ்தான வறலயக் ்கருத்்தரங்கு



6. இறையத்தில் ஒன்றறப் ்திவு தெய்வ்தற்கு முன்்ா்க  சிநதித்துப் ்ார (THINK) என்று உங்்கள் 
பிள்றைக்கு ஞா்்கமூட்டுங்்கள்: இது உண்றம (True) ஆன்தா?  இது யாருக்்காவது உ்தவ  
(Helpful) முடியுமா? இது யாருக்்காவது ஊக்்கம் (Inspiring) அளிக்குமா? இது அவசியமான  
(Necessary) ஒன்றாகுமா? இது ்கருறையான (Kind) ஒரு தெயலாகுமா? 

7. இறையத்தில் எதிரமறறயான ்ழக்்க வழக்்கங்்கறைக் ்காணும் த்ாழுது சவண்டிசயாருக்கு 
உ்தவும் வி்தத்தில் ்கரம் நீட்டும்்டி உங்்கள் பிள்றைக்கு உற்ொ்கம் அளியுங்்கள்.

8. இருவருமா்கச் செரநது இறைய விடயத்தில் ்ாது்காப்பு ெம்்ந்தமான ஓர ஒப்்ந்தத்ற்த 
உருவாக்கிக் த்காள்ளுங்்கள்.

தகவல் மூலவளஙகள்
• Kids Help Phone: Online Safety: Tips for Caring Adults  

(்கணினி வழி இறையப் ்ாது்காப்பு: ்ராமரிப்பு வழங்கும் வயது வநச்தாருக்்கான குறுந்த்கவல்்கள்) 

• PREVNet: What Parents Need To Know about Cyberbullying  
(இறையதவளி அடாவடித்்தனம் ்ற்றி த்ற்சறார அறிய சவண்டியது)

• Media Smarts: Canada’s Centre for Digital and Media Literacy: mediasmarts.ca/parents  
(ஊட்க அறிவுத் திறறமயுறடசயார.்கனடா /த்ற்சறார)

• BOOST Child and Youth Advocacy Centre:  Prevention Tips for Parents/Guardians   
(த்ற்சறார/்ாது்காவலர்களுக்கு உரிய ்தடுக்கும் வழி குறுந்த்கவல்்கள்)

• Canadian Centre For Child Protection: ProtectKidsOnline.ca 
(இறையத்தில் சிறுவர்கள் ்ாது்காப்பு.்கனடா) - NeedHelpNow.ca, Cybertip.ca 

• RCMP: Centre For Youth Crime Prevention  
(இறைஞர குற்றச்தெயல் ்தடுப்புக்்கான நிறலயம்)

• Ontario Victim Services 
(ஒன்ராறிசயாவில் ்ாதிப்புக்கு உள்ைாசனார செறவ்கள்)

https://kidshelpphone.ca/get-involved/programs-resources/open-conversation-young-person/online-safety-tips-caring-adults/
https://www.prevnet.ca/bullying/cyber-bullying/parents
https://mediasmarts.ca/parents
https://boostforkids.org/wp-content/uploads/2019/08/Safety-Handout_Key-Prevention-Messages_June-2019.pdf
https://protectkidsonline.ca/app/en/
https://needhelpnow.ca/app/en/
https://www.cybertip.ca/app/en/
https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/youth-safety/centre-for-youth-crime-prevention
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/ovss/

