
අන්තර්ජාලිය භාවිතය හා ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබද මාර්ග ෝපගේශය 

 

පරිණාමය ගවමින් පවතින නව අන්තර්ජාලිය භූමිකාව 

          මේ දිනවල පවතින සමාජ දුරස්ථ භාවය නිසා අන්තර්ජාලය මෙමෙවින්ම උපකාර වන අතර 
භාවිතයද වැඩිවී ඇත. මමය පිටස්තර මලෝකයට සමීප වීමට ඇති කවුළුව වන අතර අපමේ එදිමනදා 
ජිවිතමේ කාර්ය භාරයන් ඉටු කර ගැනීමට ඉතා ප්රමයෝජනවත්ය. අන්තර්ජාලය ඔස්මසේ ඉගැන්වීේ 

ආරේභ වීමත් සමග, ඔෙමේ දරුවන්මේ අන්තර්ජාල භාවිතය මපරට වඩා වැඩි ෙවක් දක්නට ලැබීම 

සාමානය මදයකි. එමසේ වුවද, අන්තර්ජාලය භාවිතමයදී ඔෙමේ දරුවාමේ ආරක්ෂාවටත් 
යෙපැවැත්මටත් උපකාරී වන පිණිස පාසලක් වශමයන් ඔෙට අනුගමනය කළ ෙැකි උපමදස් මාලාවක් 
ලො දීමට කැමති වන්මනමු. 
 

අන්තර්ජාල භාවිතය මගේ දරුවාට බලපාන්ගන් ගකග ේද ?  

 උත්මත්ජනය ො ක්රියාකාරිත්වය මනොමැතිකම නිසා ො මගදරට මකොටු වීමත් සමගම 

දරුවාමේ  මනොසන්සුන් භාවයක්, මකෝප වීමක් වැනි මෙෝ මවනත් චර්යාත්මක මවනස්කේ දැකීම  
ස්වභාවිකය. මමය ෙසුරුවා ගැනීමට අන්තර්ජාලය මෙොඳ ක්රමමේදයක් විය ෙැක. එමසේ වුවද අන්තර්ජාල 

භාවිතය නිසා දරුමවකුමේ වැමඩන මනසට (වයස අවුරුදු 1 -22) ඇතිවිය ෙැකි අහිතකර ෙලපෑේද 

සිදුවිය ෙැක. ඒවා මමමසේ දැක්විය ෙැක අතර පෙත සඳෙන් දෑ වලට පමණක් සිමා මනොමේ.  
 

 පරිඝනකයට ඇබ්ෙැහිවීම.  

 අන්තර්ජාලමේ ඇති ( ක්රීඩා / අසභය/වැඩිහිටි චිත්රපට ආදී) වලට ඇබ්ෙැහිවීම  

 අන්තර්ජාලමේ  ඇති විමලෝපිකයන් මනොමෙොත් ොල වයස් අපරාධ කරුවන්ට ෙසුවීම.  
 ඝෘණාත්මක දරාගැනීමේ/ෙැගීේ පාලනය කර ගැනීමේ උපක්රමයක් මලස අන්තර්ජාලය භාවිතා 

කිරීම  

 අන්තර් සේෙන්ධතා වලට ආමේශකයක් මලස අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීම.  

 මනොමගට යවන මෙෝ ප රිඝණක වවරස් ඇති ලින්ක් (link) ක්ලික් (click) කිරීමට මපළඹිම 
 

මගේ දරුවාට ආරක්ෂිත අන්තර්ජාල පරි රයක් නිර්මාණය කරන්ගන් ගකග ේද ?  
දැනට පවතින තත්වය මත ඔෙමේ දරුවාට අන්තර්ජාලය භාවිතා මනොකිරීමට උපමදස් දීම මමම 
අවස්ථාමේදී මයෝගය මනොමේ. එනමුත් මදමාපියන් වශමයන් ඔෙමේ දරුවාට නීති මාලාවක් පැනවිය 
ෙැකි අතර ආරක්ෂිත අන්තර්ජාල ක්රමමේදයන් භාවිතා කළ යුතුයි. 
 

පෙත සඳෙන් ක්රමමේදයන් අනුව අවශය ආරක්ෂාව සලසාගත ෙැකිය.  
 

1. අන්තර්ජාල භාවිතය පිළිබද ඔගේ දරුවා  මඟ  ාකච්ඡාවක් කරන්න.  
 විශ්වාසදායක මවබ් අඩවි වලට පමණක් ප්රමේශ වීම ගැන ඔමබ් දරුවා දැනුවත් කිරීම සෙ චැට් 

වල මෙෝ මවබ් අඩවි වල විශාල වශමයන් මපමනන අන්තර්ජාල අනුක්රම ක්ලික් මනොකිරීම 

මමයට ඇතුළත් මේ.  
 පුේගලික මතොරතුරු අන්තර්ජාලමේ කිසිමවකු සමඟ මෙදා මනොගැනීම සෙ කිසිදු පින්තූරයක් 

එවැනි අය  සමඟ මෙදා මනොගැනීම ො ඒ අය එවැනි ඉල්ලීේ කර ඇත්නේ ඔෙව දැනුවත් 
කරන මලස ඔවුන්ට කියන්න. 

 අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන කාළය ො මේලාවන් පිළිෙඳ සාකච්ඡා කරන්න. පාසල විසින් 

නිකුත් කරන ලද කාලසටෙනට ඔෙත් හුරු වන්න, එවිට ඔමබ් දරුවා අන්තර්ජාලය තුළ සිටිය 
යුතු මේලාවන් පිළිෙඳව ඔෙ දැනුවත් වනු ඇත. ඔමබ් දරුවාමේ අන්තර්ජාල භාවිතය මේ 
මේලාවට පමණක් සීමා මනොකරන්න. ඔහුමේ යෙළුවන් සමඟ අන්තර්ජාලය ෙරො සේෙන්ධ 
වීමට අවශය නිදෙස ො කාල ය නිසි පමනින් ලො මදන්න. 

 ඔමබ් දරුවා සමඟ අන්තර්ජාලමේ ගත කරන කාලය නියාමනය කිරීමට උපකාරී වන ගිවිසුමක් 

සාදන්න.  
 

*පරිඝණකය මනොනවත්වා භාවිතා කිරීමමන් මානසික මමන්ම විවිධ ශාරීරික ගැටළු ද ඇති විය ෙැක 

(ඇස සෙ මකොඳු ඇට මපළ ආශ්රිතව). ඔමබ් දරුවාට සෑම මිනිත්තු 40 කට මෙෝ උපරිම මිනිත්තු 90 කට 



වරක් මිනිත්තු 5ක පමණ විමේකයක් ගැනීම අනිවාර්ය කරන්න. මේ කාලය තුල ඔවුන්ට දුර ඇති 
වස්තූන් නිරීක්ෂණය කිරීමට ො නිවස තුල මෙෝ මිදුමල් ඇවිදීමට මයොමු කරවන්න. 
 

2. අන්තර්ජාල ආර්ක්ශන ගමවලමක් ඔබගේ පරිඝණකගේ  ්ථාපනය කරන්න (අවම වශගයන් 

ගනොමිගේ   ගමවලමක්)  
https://www.opendns.com/home-internet-security/ 
https://kidlogger.net/features.html 
https://www.kaspersky.co.uk/safe-kids#installation 

 

3. ඔගේ දරුවාගේ අන්තර්ජාල භාවිතය අධීක්ෂණය කරන්න 
 ඔමබ් දරුවා අන්තර්ජාලය ෙරො කුමක් කරන්මන්ද යන්න ඔෙට ඇසීමට මෙෝ නිරීක්ෂණය 

කිරීමට ෙැකි විවෘත අවකාශයක පරිඝණකය සථ්ානගත කරන්න.     
 

4. කාල ටහනක්  ාදන්න 

 මමයට නිවමසේ මසසු පවුමල්  සාමාජිකයන් සමඟ ක්රියාකාරකේ ඇතුළත් විය යුතුය 
(පරිඝණකමේ ගතකරන මේලාව මමයට අතුලත් මනොවිය යුතුය) 

 

  

5. ඔබ හුරු වන්න 

 මමම අවසථ්ාමේදී ඔමබ් දරුවා භාවිතා කරන මවලේ වල ආරක්ෂිත අංග සමඟ (zoom වැනි). 
  

6. ඔගේ දරුවාට  ංගේදී වන්න 
 ළමයින්ද මේ කාලය තුල ආතතියට ො පිඩනයට පත්වීම සාමානයයි. ළමයින් සැමවිටම උපමදස් 

පිළිපදින්මන් නැති ෙැවින්, අපට කලකිරීම ො ඉවසීම නැතිවීම සාමානය මදයකි. අපමේ 
කලකිරීේ ද දරුවාට ෙලපෑමට ඉඩ ඇත. මමය මත්රුේ මගන ඉතා ඉවසිල්මලන් කටයුතු කල 
යුතු මේ. 

 

7. ඔගේ දරුවා  මඟ කාලය  ත කරන්න 
 ඔමබ් දරුවාමේ ආරක්ෂාව සෙ යෙපැවැත්ම තීරණය වන්මන් ඔෙ ඔවුන් සමඟ ගත කරන කාලය 

අනුව ය. ඔවුන්ට ඇතිවන බිය විමසා ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න. ඔහුමේ ෙැගීේ පිළිෙඳ 

විමසා, පාසල විසින් පවත්වන පන්ති ගැන විමසන්න. 

 උදාවී ඇති තත්ත්වය කරණමකොටමගන, ඔමබ් දරුවාට පුරුදු පරිදි අවධානය මයොමු කිරීමට 
අපෙසු විය ෙැක. එපමණක් මනොව චර්යාවන්ද මවනස් විය ෙැක. මමය සාමානය මදයකි. 
ඔවුන්ට කිසිදු ආතතියක් මනොදැමනන පරිදි ෙැමවිටම කටයුතු කරන්න. දැනට රමට් පවතින 

තත්ත්වය පිළිෙඳ බි ය විය යුතු නැති ෙව වටො මදන්න.  
 

8. ශාරීරික වියයාම  ඳහා කාලය ගවන් කරන්න 
 දිවීම / ඇවිදීම / මෙෝ නිවමසේදී කර් ෙැකි වියයාම වැනි ශාරීරික වයායාම සඳො යේ කාලයක් 

මවන් කරන්න. වැමඩන දරුවන් තුළ විශාල ශක්තියක් ඇති අතර එය ධනාත්මක 
ආකාරයකින් වියදේ කළ යුතුය. 

 මමයද පවුලක් මලස කරන මදයක් විය ෙැකිය. 
 

https://www.opendns.com/home-internet-security/
https://kidlogger.net/features.html
https://www.kaspersky.co.uk/safe-kids#installation

