
பி�ைளக��கான இைணய�தள பா�கா�� வழிகா��த�க� 
 
வள��� வ�� இைணய�தள உலக� 
இ�த ச�க ெதாைல�ர ேநர�தி�, இைணய�தள உலக� ந� அைனவ���� ெபரிய ஒ� உதவியாக           
இ��கிற�. இ� ெவளி உலகி�� மிக ெந��கமான ஒ� இைண�பாக�� எ�க� ெப��பாலான          
பணிகைள� ெச�ய�� உத�கிற�. இைணயதள�தி� க�பி�த� ம��� அதிகரி�த இைணயதள        
ெதாட��களி� ெதாட�க�தி�, உ�க� பி�ைள ��ைப விட அதிகமாக இைணய�ைத� பய�ப���வா�,         
இ� சாதாரணமாக இ����. எ�வாறாயி��, உ�க� பி�ைளயி� பா�கா�ைப�� ஆேரா�கிய�ைத��        
பராமரி�க உத�� சில வழிகா��த�கைள ஒ� ப�ளியாக நா�க� பரி��ைர�க வி���கிேறா�. 
 
இ� எ� பி�ைளைய எ�வா� பாதி���? 
���த� ம��� ெசய�பா��� ப�றா��ைற சலி�ைப ஏ�ப����. இ� உ�க� பி�ைளகளி� விர�தி          
ம��� தவறான நட�ைத�� வழிவ��க����. எனேவ இைணய�தள பாவைன பல ந�ைமக�ட���ய         
ஒ� வரேவ�க�த�க மா�றமாக இ��பி��, வள�� பி�ைளயி� (வய� 1-22) மனதி� தா�க�ைத��          
ஏ�ற�ப��த����.  
 இவ�றி� சில,  

- கணனி திைர�� அ�ைமயாத� 
- இைணய�தள�தி� உ�ள தகவ�க��� அ�ைமயாத� (விைளயா��க� / ஆபாச தகவ�க�) 
- இைணய�தள�தி� பாலிய� நட�ைதக��� பலியா�� ஆப�� 
- தவறான �ைறயி� சமாளி�க  
- மன அ��த�ைத சமாளி��� ெபா��தம�ற உ�தியாக இைணய�தள�ைத� பய�ப���த�, 
- வ��கால�தி�� நப��� நப� ெதாட��க��� பதிலாக இைணய�தள ெதாட��கைள       

பய�ப���த�, ேம�� 
- சாதன�கைள பாதி��� ைவர�க� உ�ள இைண���க�ட� ச�ப�த�ப��தி�ெகா�ள      

மாணவ�க� ��ட�படலா�. 
 
என� பி�ைள�� பா�கா�பான இைணய�தள  �ழைல உ�வா�க நா� எ�ன ெச�ய ����? 
த�ேபாைதய ��நிைலைய� ெபா��தவைர, உ�க� பி�ைள இைணய�ைத� பய�ப���வைத� தவி��ப�        
நைட�ைற�� மாறானதாக��, பயன�றதாக�� இ����. ஆனா� ெப�ேறா�களாகிய நீ�க�       
வழிகா��த�கைள அைம��, உ�க� பி�ைளகளி� பா�கா�ைப ேபணலா�.  
உ�க� பி�ைள��� ேதைவயான பா�கா�ைப நீ�க� உ�வா��கிறீ�க� எ�பைத உ�தி�ப��த        
பி�வ�� ப��ைறக� உத��. 

1. இைணய�தள பய�பா� �றி�� உ�க� பி�ைள�ட� கல��ைரயா��க�. 
- ந�பகமான தள�கைள ம��ேம அ��வ� ப�றி உ�க� பி�ைள��� ெதரிவி�ப��,        

chatஇ� அ�ல� இைணய�தள�தி� ேதா��� இைண��கைள ஏ���ெகா�ள ேவ�டா�       
என அவ�க��� அறி�ைர ��வ�� இதி� அட���. 

- எ�தெவா� தனி�ப�ட விவர�கைள�� இைணய�தள�தி� யா�ட�� பகி��� ெகா�ள       
ேவ�டா� எ�� உ�க� பி�ைள��� ெசா���க�. ேம�� எ�த� பட�கைள�� பகிர         
ேவ�டா� எ���, அ�தைகய ேகாரி�ைகக� வ�தா� உ�க���� ெதரிவி���ப���       
அவ�களிட� ெசா���க�. 



- இைணய�தள பய�பா�� கால� உ�பட ேநர�கைள� ப�றி விவாதி�க��. ப�ளி வழ�கிய ேநர          
அ�டவைண�ட� உ�கைள� நீ�கேள பழ�க�ப��தி� ெகா���க�. இதனா� உ�க�       
பி�ைள இைணய�தள�தி� இ��க ேவ��ய ேநர�கைள நீ�க� அறிவீ�க�. ஆனா�,        
இ�ேநர�க��� ம��� அவரி� இைணய�தள பய�பா�ைட க���ப��த �யலாதீ�க�.       
ஏென�றா�, அவ��� தன� வ��பி��ள ம�றவ�க�ட� இைணய�தள�தி�      
ெதாட��ெகா�வத�� இலவச ேநர� ேதைவ�ப��. 

- உ�க� பி�ைள�ட� ஒ� ஒ�ப�த�ைத உ�வா�க��. இ� இைணய�தள�தி� அவ�        
ேதைவய�ற ேநர�ைத ெசலவி�வைத� க���ப��த உத��. 

 
* இைடெவளியி�லாம� திைரைய� பய�ப���வ� உட� ரீதியான (க� ம��� ��கி�)         

ேகாளா�கைள உ�வா�கலா�. உ�க� பி�ைள ஒ�ெவா� 40 நிமிட�க���� பிற� (அதிகப�ச� 90          
நிமிட�க���� பிற�) 5 நிமிட இைடேவைளயி� ஓ�ெவ���, நட�� ெச��, ய�ன� ெவளிேய          
�ர�தி� உ�ளவ�ைற பா����ப� உ�திெச�க. 

 
2. ஒ� ைவர� த��� காவலைர நி�வ�� - �ைற�தப�ச� இலவசமானெதா�ைறயாவ� நி�வ�� 

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

3. உ�க� �ழ�ைதயி� இைணய பய�பா�ைட� க�காணி�க��  
- உ�க� பி�ைள இைணய�தள�தி� எ�ன ெச�கிறா� எ�பைத� ேக�க அ�ல�        

க�காணி�க���ய திற�தெவளியி� சாதன� பய�ப��த�ப�வைத உ�திெச�க. 
 
 

4. ஒ� ேநர அ�டவைணைய உ�வா�க��  
- இ� இ� வீ�� பணிக�ட��, ���ப உ��பின�க�ட�� திைர ேநரமி�லாம� பி�ைள         

ஈ�ப�வைத உ�திெச�ய ேவ���.  
 

5. உ�கைள நீ�கேள  பழ�க�ப��தி� ெகா���க� 
- இ�த ேநர�தி� உ�க� பி�ைள பய�ப���� பய�பா�களி� (அதாவ� Zoom        

ேபா�றவ�றி�) பா�கா�� அ�ச�க�ட� உ�கைள நீ�கேள பழ�க�ப��தி� ெகா���க�       
. 

 
6. உ�க� பி�ைள�� உண�திற� உண�திற� உைடயவ�களாக இ��க�  

- பி�ைளக� எ�ேபா�� அறி���த�க���� க���படாததா�, எ�க� விர�திக��      
பரவ����. இ� �ரி��ெகா�ள�த�க�. எ�வாறாயி��, திற�பட ெசய�பட இ�த ேநர�தி�        
மிக� சிற�த சமநிைலைய ஏ�ப��த �ய�சி�க ேவ���.  

 
7. உ�க� பி�ைள�ட� ேநர�ைத ெசலவி��க�  

- உ�க� பி�ைளயி� பா�கா��� ந�வா�� இ�தியி� நீ�க� அவ�க�ட� ெசலவி��        
தரமான ேநர�தா� தீ�மானி�க�ப��. அவ�களி� அ�ச�கைள� ப�றி விசாரி��       

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


அவ�க�ட� விவாதி��க�. உ�க� �ழ�ைத�ட� ந�றா� பழகி, அவ� எ�ப� உண�கிறா�         
எ�பைத�� அவர� வ���க� எ�ப� இ��தன எ�பைத�� விசாரி��க�. 

- நி�சயம�ற இ�த ேநர�தி� உ�க� பி�ைள�� கவன� ெச��தி ெசய�ப�வ� க�னமாக         
இ��கலா�, இ� இய�பான��, யாரிடமி���� எதி�பா��க� ��ய�மா�� எ� அறி��,        
காரண�தி�� அ�பா� அவ�கைள� த�ளாதீ�க�. இ� கவைல�பட ேவ��ய விைடயம�ல.        
இ� த�ேபாைதய நிைலைம�� சாதாரண ஒ� எதி�விைனேய எ�பைத அறி��        
ெகா���க�. 

 
8. உட� பயி�சி�ெகன ேநர�ைத ஒ����க� 

- ஓ�த� / நைடபயி�சி / ைச�கி� ஓ��த� / ப�ைத வீசி பி��� விைளயா�வ� ேபா�ற உட�             
பயி�சிக��� சிறி� ேநர�ைத ஒ����க�. வள��� வ�� பி�ைளக���� நிைறய        
ஆ�ற� உ�ள�, இ� ஒ� ந�ல �ைறயி� ெசலவிட�பட ேவ���. 

- இ��� ஒ� ���பமாக ெச�ய���ய ஒ�றா��.  
 
 
 


