உங் களுக்குத்
ததரியுமா?

SG Digital

நொெ் எை் ைொறு வீை்டிற் குள் திருைர்கள்
நுவையொதிருக்க கதவை ் பூை்டி
வைக்கிகறொகெொ, அகதக ொல்
இவையத்தில் ொதுகொ ் ொக இருக்க
நெது ெொதனங் கவளயுெ்
தகைல் கவளயுெ் ொதுகொ ் ொக
வைத்திருக்க கைை்டுெ் . நீ ங் கள்
இவையத்தில் ொதுகொ ் ொக இருக்க
உதவுெ் சில குறி ் புகள் இவை.

இணையத்தில்
பாதுகாப் பாக
இருப் பதற் கான
வழிமுணறகள்

ஆன்டிணவரஸ் (ணவரஸ் தடுப் பு)
தமன்தபாருணளப் பயன்படுத்தி, அணதத்
தவறாமல் புதுப் பித்துக்தகாை்டே இருங் கள்

1.

ஆன்டிவைரஸ்
மென்ம ொருள் ஆ த்தொன
வைரஸ்கவள ஸ்ககன்
மெய் து, ொதுகொ ் ற் ற
இவையத்தளங் கவளத்
தவை மெய் திடுெ் .
க ொலியொன
ஆன்டிவைரஸ் மெயலிகள்
குறித்து எெ்ெரிக்வகயொக
இருங் கள் . அதிகொரபூர்ை
ஆ ் ஸ்கைொர்களின்
மெயலிகவள ெை்டுகெ
நிறுவுங் கள் .

2.

• STEP 1

<Settings>

• STEP 1

<Updates>

a

• STEP 1

Auto
Updates
ON

மென்ம ொருவள ் புது ் பித்துக்மகொை்கை இரு ் து
உங் கள் கைினிவயயுெ் ெொதனங் கவளயுெ்
ொதுகொ ் பு அெ்சுறுத்தல் களிலிருந்து கொத்திடுெ் .
தொனொககை புது ் பித்துக்மகொள் ளுெ் ைெதி இருந்தொல் ,
அவதெ் மெயல் டுத்தி வைத்திருங் கள் .

தனிப் பே்ே விவரங் கணள இணையத்தில்
பகிரடவை்ோம்
உங் களது தனி ் ை்ை விைரங் கவள இவையத்தில் அளவுக்கதிகெொக ்
கிரகைை்ைொெ் . அந்த விைரங் கவள யொரிைெ் தருகிறீர்கள் என் வதயுெ் ,
அை் ைொறு மெய் ைது அைசியெ் தொனொ என் வதயுெ் கயொசித்து
மெயல் டுங் கள் .

a

உங் களது தனி ் ை்ை விைரங் கள் எதற் கொகெ் கெகரிக்க ் டுகிறது,
யன் டுத்த ் டுகிறது ெற் றுெ் /அல் லது மைளியிை ் டுகிறது என் வத
எ ் க ொதுெ் புரிந்து மகொள் ளுங் கள் . எதற் கொக உங் களிைெ் விைரெ்
ககை்க ் டுகிறது என் து உங் களுக்குத் மதளிைொகத் மதரியொவிை்ைொல் ,
உங் களது விைரங் கவளக் ககை்ை அவெ ் பிைெ் விளக்கெ் ககளுங் கள் .

3.

From: Singa
Bank To: Mr John Tan
Subject: Payment error
Please verify your account
info immediately. Log on now
to www.singa.com/verify.
www.abc-xyz123.com

ஃபிஷ்ஷிங் அறிகுறிகணளக்
கை்டுதகாள் ளுங் கள்
ஃபிஷ்ஷிங் என் து உங் கவள ஏெொற் றி உங் களது தனி ் ை்ை அல் லது நிதித்
தகைல் கவளத் மதரிவிக்க வை ் தற் கு கெொெடிக்கொரர்கள் யன் டுத்துெ் ஓர்
உத்தி. உங் களது புகு திவு விைரங் கள் , ைங் கிக் கைக்கு ெற் றுெ் கைன் ற் று
அை்வை எை்கள் க ொன் றைற் வற கெொெடிக்கொரர்கள் ம ற முயல் ைொர்கள் .
க ொலி இவையத்தளங் கள் , அரெொங் கெ் அல் லது கெவை நிறுைனங் கள்
அனு ்பியதுக ொல ொெொங் கு மெய் யுெ் மின் னஞ் ெல் கள் அல் லது மதொவலக சி
தகைல் கள் ஆகியைற் றிைெ் எெ்ெரிக்வகயொக இருங் கள் . தைறொக ைழிகொை்டுெ்
தகைல் கவளக் கைனித்திடுங் கள் . கைர்ெ்சியொன மைகுெதிகள் கிவைக்குெ் என
ஆவெகொை்டி உங் களது இரகசிய விைரங் கவள அைெரெொகவுெ் எதிர் ொரொெலுெ்
ககை்குெ் ககொரிக்வககளிைெ் கைனெொக இருங் கள் . ெரி ொர்க்கொத மதொைர்புெ்
சுை்டிகவள (லிங் க்) அல் லது இவை ்புகவளத் திறக்ககைொ திவிறக்ககைொ
கூைொது.
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4.

வலுவான மணறச்தசாற் கணளப்
பயன்படுத்துவடதாடு, 2FA-ணவயும்
தசயல் படுத்துங் கள்
உங் களொல் ஞொ கெ் வைத்திருக்கக்கூடிய “5 மைை் கைறு மெொற் கவள ்”
யன் டுத்தி, நீ ளெொன, மதொைர்பில் லொத ெவறெ்மெொற் கவள
உருைொக்குங் கள் (எ.கொ. IhadKAYAtoastAT8am).
உங் களது ெவறெ்மெொல் வலயுெ் ஒற் வற ் யன் ொை்டு
ெவறெ்மெொல் வலயுெ் (OTP) யொரிைமுெ் அல் லது மதரியொத
இவையத்தளங் களில் மைளியிைகைை்ைொெ் .
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ைெதி இருந்தொல் , கூடுதல் ெரி ொர் ்புக்கொக இரை்வை ெவறெ்மெொல்
முவறவய (2FA) மெயல் டுத்துங் கள் .
உங் கள் ெவறெ்மெொல் ைலிவெயொனதொ என் வதெ் ெரி ொர்க்க
https://go.gov.sg/csa-pwchecker இவையத்தளத்திற் குெ் மெல் லுங் கள்
அல் லது இந்த QR குறியீை்வை ைருடுங் கள் .

பகிர்வதற் கு முன்
சரிபார்க்கவும்

5.

க ொலிெ் மெய் திகளின்

நன் றி: சிங் க ்பூர் இவைய ்

ரைவலத் தடுத்திடுங் கள் .

•

மூலெ் எதுமைன் று ஆரொயுங் கள்

•

a் வெதொனொ எனெ் ெரி ொருங் கள்
தகைல் உை

•

உை்வெதொனொ என் வத உறுதி ் டுத்துைதற் கொன
தளங் கவள ் யன் டுத்துங் கள் . எ.கொ. Factcheck.org
ெற் றுெ் www.gov.sg/Factually (சிங் க ் பூர் மதொைர் ொன
மெய் திகளுக்கு)

ொதுகொ ்பு அவெ ்பு, ஊைக எழுத்தறிவு ென் றெ் ெற் றுெ் தனிந ர் தகைல்
ஆவையெ் .

ொதுகொ ்பு

ஏதனனில் நீ ங் கள் இணைந் திருக்கும் டபாது வாழ் க்ணக இன்னும்
சிறப் பாக இருக்கும்
மூத்கதொருக்கொன மின் னிலக்கெயெொதல் திை்ைெ் , நீ ங் கள் மின் னிலக்க ் யைத்வதத் மதொைங் க உதவுெ்
ைவகயில் சிற ் ொக ைடிைவெக்க ் ை்டுள் ளது. நீ ங் கள் புதிய திறன் கவளக் கற் றுக்மகொள் ள துவை
புரியுெ் இவைய ைளங் கவளயுெ் ககளிக்வகயொன கற் றல் அங் கங் கவளயுெ் இத்திை்ைெ் ைைங் குகிறது.

டமலும் அறிய

go.gov.sg/SeniorsGoDigital

6377 3800

info@sdo.gov.sg

