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ദുരു്രലയാഗണ്ത് അതിജീവിച്ചവർക്കായി 
നുറെുങ്ങുകൾ നൽകുനതിന നാഷണൽ ണ്നറ്ന് വർക്കന് 
ടു എനറ് ണ്�ാമസ്റിക്കന് വയ�ൻസും Facebook-
ഉം ഇലപ്ാൾ കകലകാർത്ന് ന്്രവർത്ിക്കുനു, 
നിങ്ങൾക്കന് തുടർനും Facebook ഉ്രലയാഗിക്കാം, 
്രലക് നിങ്ങളുണ്ട വിവരങ്ങളുണ്ട സുരക്യും 
നിയന്ത്രണവും ഉറെപ്ാക്കൂ. ഗാർഹിക 
്രീ�നം, ക�ംഗിക അതിന്കമം എനിവയ്ക്കന് 
ഇരയായവണ്ര സഹായിക്കുനതിനും അവർക്കന് 
സുഹൃത്ുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി 
ബന്ം നി�നിർത്ാൻ കഴിയുനുണ്വനന് 
ഉറെപ്ാക്കുനതിനുമുള്ള ഒരു കഗ�ാണിത്, 
ഒപ്ം ദുരു്രലയാഗം ണ്െയ്ുനവരും അതിന്കമം 
നടത്ുനവരും കുറ്വാളികളും സ്വകാര്യതയ് ക്കും 
സുരക്യ് ക്കും ലമൽ കടനുകയറെുനത് 
നിയന്ത്രിക്കുകയും ണ്െയ്ുനു.

 ഗാർഹിക ്രീ�നങ്ങളുണ്ട സങ്ീർണ്ണമായ കാരണങ്ങളും 

അവയുണ്ട ദൂരവ്യാ്രകമായ ന്്രത്യാഘാതങ്ങലളയും 

അഭിസംലബാധന ണ്െയ് തുണ്കാടെുള്ള ്രരി്രാടികളും 

സംരംഭങ്ങളും വാഗ് ദാനം ണ്െയ് തുണ്കാടെന്NNEDVഗാർഹിക 

്രീ�നത്ിനിരയായവർക്കും അവരുണ്ട അഭിഭാഷകർക്കുമായി 

ശബ് ദിക്കുനു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കന്nnedv.org സന്ദർശിക്കുക.

1

കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവും ്രരസ് ്രരബന്ിതവുമായ 

ഒരു ല�ാകമാണ് ലസാഷ്യൽ മീ�ിയ തുറെനിടുനത്, 

ഇതി�ൂണ്ട വ്യക്ികൾക്കന് അവരുണ്ട ജീവിതത്ിണ്� 

സുന്്രധാന കാര്യങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങലളാടും 

സുഹൃത്ുക്കലളാടും കമ്്യൂണിറ്ികലളാടും ്രങ്ിടാൻ 

കഴിയും.

ഓർക്ുക: 
നിങ്ങൾ അന്കമത്ിനണ്റെ 

ഇരയാണ്ണങ്ില�ാ സഹായം 
ആവശ്യമുണ്ടെങ്ില�ാ, 

വനിതകളുണ്ട സുരക് ഒപ്ം/
അണ്�ലെങ്ിൽ മനുഷ്യാവകാശത്ിണ്ന 

ന്്രതിനിധീകരിക്കുന 
ഓർഗകനലസഷണ്ന ബന്ണ്പ്ടുക. 



സാധാരണയായി, നിങ്ങൾ ലെർക്കുന എ�ലൊ സുഹൃത്ുക്കൾക്കും നിങ്ങൾ 
ല്രാസ് റ്ുണ്െയ്ുനത് കാണാനാകും, അതു ണ്്രാണ്� തണ്ന നിങ്ങളുണ്ട സ്വകാര്യത 
ന്കമീകരണണ്ത് അടിസ്ാനമാക്കി സുഹൃത്ുക്കളുണ്ട സുഹൃത്ുക്കൾക്കും 
ല്രാസ് റ്ുണ്െയ്ുനത് കാണാനാലയക്കാം. രക്ണ്പ്ട്വർക്കന്, ദുരു്രലയാഗം 
ണ്െയ് തയാളുമായുള്ള സൗഹൃദം ഉല്രക്ിക്കാൻ അണ്�ലെങ്ിൽ അവണ്ര തടയാൻ 
കഴിഞ്ുണ്വനന് വരി�ലെ ഇന്്രകാരം ണ്െയ്ാൻ ന്ശമിക്കുനത് ദുരു്രലയാഗം 
ണ്െയ് തയാളുണ്ട ന്്രവർത്ികളും നിയന്ത്രണവും മൂർച്ിക്കുനതിന ഇടയാക്കും. നിങ്ങൾ 
്രങ്ിടുനണ്തണ്ത്രനും ആർക്കാണ്ണനും നിയന്ത്രിക്കുനതിനുള്ള വഴികൾ ഇനിപ്റെയുനു. 

നിങ്ങളുത്െ യ്പക്ഷകത്ര തിരത്ഞെെുക്ുക
നിങ്ങൾ Facebook-ൽ വിവരം ്രങ്ിടുല്ാൾ, ആ ഉള്ളടക്കം 

കാണുന ലന്്രക്കണ്ര തിരണ്ഞ്ടുക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്കന് ല്രാസ് റ്ന് 

്രങ്ിലടടെണ്തങ്ങണ്നണ്യനന് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന, ണ്്രാതുവായത്, 

സുഹൃത്ുക്കൾ, ഞാൻ മാന്തം അണ്�ലെങ്ിൽ ഇഷ് ടാനുസൃതം 

എനതിൽ ്രങ്ിടാനാകും. കുറെച്ചന് സുഹൃത്ുക്കളുണ്ട �ിസ് റ്ുകൾ 

സൃഷ് ടിച്ചുണ്കാടെന്, ഏത് ല്രാസ് റ്ിലനാ ല�ാലട്ായ് ലക്കാ ലന്്രക്കണ്ര 

ന്ദുതമായി ്രരിമിതണ്പ്ടുത്ാനാകും. ന്്രലത്യകമായുള്ള ല്രാസ് റ്ുകൾ, 

ല�ാലട്ാകൾ എനിവയും ഒപ്ം ആമുഖ വിഭാഗത്ിന കീഴി�ുള്ള 

അടിസ്ാന വിവരത്ിനണ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ലന്്രക്ക 

തിരണ്ഞ്ടുക്കൽ ഓപ് ഷനുകൾ കണ്ടെത്ാനാകുനത്, എങ്ി�ും 

ഇവിണ്ടയുള്ള െി� കാര്യങ്ങൾ എലപ്ാഴും ണ്്രാതുവായതായിരിക്കും 

(ഏണ്താണ്ക്കയാണ് എലപ്ാഴും ണ്്രാതുവായത് എനതി�ുള്ളണ്തനന് 

അടുത് ല്രജിൽ നിനും കൂടുത�റെിയുക). നിങ്ങളുണ്ട Facebook 

ണ്ന്്രാക��ിനണ്റെ വ�തുവശത്ുള്ള സ്വകാര്യത കുറെുക്കുവഴികൾ 

ഐക്കൺ ക്ിക്കുണ്െയ് തുണ്കാടെന് എ�ലൊവർക്കും സുഹൃത്ുക്കൾക്കും 

ദൃശ്യമാകുനണ്തത്രാണ്ണനന് കാണുനതിന "ഇതായി കാണുക" �ീച്ചർ 

ഉ്രലയാഗിക്കാനാവും.

പുതിയ സുഹൃതെുക്ത്ള അംഗീകരിക്ുയ്ാൾ 
ജാ്ഗതയുള്ളവരായിരിക്ുക
യഥാർത്ഥ ല�ാകത്ിൽ ആളുകൾ എങ്ങണ്നയാലണാ ഉള്ളത് അത് 

ല്രാണ്� തണ്ന യഥാർത്ഥമായ ല്രരുകലളയും സത്യസന്മായ 

ഐ�നറെിറ്ികലളയും അടിസ്ാനമാക്കിയുള്ളതാണ് Facebook. 

നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇരകളായവരുണ്ട വിവരം ആക് സസ്ുണ്െയ്ുനതിന 

ദുരു്രലയാഗം ണ്െയ്ണണ്മനന് കരുതുനവർ ബുദ്ി്രരമായ 

തന്ത്രങ്ങൾ ഉ്രലയാഗിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതിനകം തണ്ന 

സുഹൃത്ുക്കളായിരുനുണ്വനന് െിത്രിക്കുന ഒരാളിൽ നിനുള്ള 

സൗഹൃദ അഭ്യർത്ഥന �ഭിക്കുകയാണ്ണങ്ിൽ, അവർ ്രുതിയ 

ണ്ന്്രാക�ൽ സൃഷ് ടിച്ചുലവാ എനന് ലൊദിക്കുക. െി� സന്ദർഭങ്ങളിൽ, 

ദുരുലദ്യശമുള്ള ആളുകൾ, അവർക്കന് ബന്ണ്പ്ലടടെ വ്യക്ിയുണ്ട 

സുഹൃത്ായി ആൾമാറൊട്ം നടത്ിണ്ക്കാടെന് ന്്രതികാലരച് ഛലയാണ്ട 

അക്കൗടെുകൾ സൃഷ് ടിക്കുനു.

നിങ്ങളുത്െ കുട്ികത്ള പഠിപ്ിക്ുക
െി� കൗമാരക്കാർ െിത്രിക്കുനത്, വളണ്രയധികം 

ആളുകണ്ള "സുഹൃത്ുക്കൾ" ആക്കുനത് സ് റ്ാറ്സിനലറെയും 

ല്രാപ്ു�റൊണ്ണനുള്ളതിനലറെയും അടയാളമാണ്ണനാണ്. നിങ്ങളുണ്ട 

കുട്ികളുമായി സ്വകാര്യതലയയും സുരക്ലയയും കുറെിച്ചും അവർക്കന് 

്രരിെയമി�ലൊത് ആളുകളിൽ നിനുള്ള സൗഹൃദ അഭ്യർത്ഥനകൾ 

നിരസിലക്കടെതിനണ്റെ ആവശ്യകതലയക്കുറെിച്ചും സംസാരിക്കുക. 

സ്വകാര്യതയയക്ുറിച്ചച് ചർച്ചത്ചയ്ുക
നിങ്ങളുണ്ട സ്വകാര്യത നിയന്ത്രിക്കുനത് നിങ്ങളിൽ മാന്തമ�ലൊണ്ത 

സുഹൃത്ുക്കൾ നിങ്ങണ്ളക്കുറെിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കം ല്രാസ് റ്ുണ്െയ്ുനലതാ 

ടാഗുണ്െയ്ുനലതാ തുടരുനതുവലരയും നി�നിൽക്കും. കടക�നിൽ ഈ 

കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുലമാ ഇ�ലെലയാ എനന് നിങ്ങൾക്കന് നിയന്ത്രിക്കാൻ 

കഴിയുണ്മങ്ി�ും (അടുത് ല്രജിൽ കാണുനതുല്രാണ്�), നിങ്ങളുണ്ട 

ന്കമീകരണങ്ങൾ എത്രുതണ്നയായാ�ും, സുഹൃത്ുക്കളുണ്ട ല്രാസ്റുകൾ 

അണ്�ലെങ്ിൽ ല�ാലട്ാകൾ അവരുണ്ട കടംക�നിൽ കാണിക്കും. 

ദുരു്രലയാഗത്ിൽ നിനന് ഒഴിഞ്ന് നിൽക്കുനവർക്കന് െി�ലപ്ാൾ 

ദുരു്രലയാഗം നടത്ുന ആളുമായി സൗഹൃദം ഉള്ള Facebook 

സുഹൃത്ുക്കൾ ഉടൊകാം, ഇത് ആശങ്ാജനകമായ സാഹെര്യമാണ്. 

 •  അത്രത്ി�ുള്ളവരുമായി സൗഹൃദം ഉള്ള 

സുഹൃത്ുക്കൾക്കന്ഉള്ളടക്കം കാണുനത് സാധ്യമാക്കുന 

ലബാക് സ്അൺത്ചക്ുത്ചയ്ുക. ലന്്രക്ക തിരണ്ഞ്ടുക്ക�ിൽ 

നിനന് നിങ്ങൾക്കന് ഇഷ്ാനുസൃത സ്വകാര്യത ഓപ് ഷൻ 

തിരണ്ഞ്ടുക്കാം. 

 •  നിങ്ങൾ ടാഗുണ്െയ്ുല്ാഴും ആരാണ് ടാഗുണ്െയ് തത് എനന് 

അറെിയാനും ടാഗ് അവല�ാകന ടൂൾഉപയയാഗിക്ുക (ഈ 

സവിലശഷതണ്യക്കുറെിച്ചന് ്രിജി. 4-ൽ നിനന് കൂടുത�റെിയുക). 

 •  സുഹൃത്ുക്കലളാടും കുടുംബാംഗങ്ങലളാടും നിങ്ങളുണ്ട 

സ്വകാര്യ മുൻഗണനകൾചർച്ചത്ചയ്ുക. 

 •  നിങ്ങളുണ്ട ലജാ�ിസ്�ം, സനദ്ലസവനം നടത്ുന സ്�ം 

അണ്�ലെങ്ിൽ ഏജൻസികൾ തുടങ്ങിയവ ജീവനക്കാണ്രക്കുറെിച്ചന്, 

സനദ് ന്്രവർത്കണ്രക്കുറെിച്ചന്, അണ്�ലെങ്ിൽ 

ഇവനറെുകണ്ളക്കുറെിച്ചന് വിവരങ്ങൾ ല്രാസ്റുണ്െയ്ുനുണ്ടൊ 

എനച്കത്ടെതെുകതുടർനന് നിങ്ങളുണ്ട വിവരങ്ങൾ 

സ്വകാര്യമായി നി�നിർത്ാൻ അവലരാട് ആവശ്യണ്പ്ടുക. 
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Facebook-ൽ സുഹൃതെുക്ളുത്െ ലിസ്റച് എങ്ങത്ന സൃഷ്ിക്ാം എനതിത്നക്ുറിച്ചുള്ള കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ച്, ഇവിത്െ ക്ിക്ുത്ചയ്ുക:

https://www.facebook.com/help/listsbasics

നിങ്ങൾക്ച് 

അറിയായമാ?

ഒരു സ്ിരസ്ിതി 

ന്കമീകരണം 

സജ്ീകരിക്കുനതി�ൂണ്ട 

അണ്�ലെങ്ിൽ വ്യക്ിഗത 

ല്രാസ്റുകളിണ്� 

ലന്്രക്കണ്ര 

തിരണ്ഞ്ടുക്കുനതി�ൂണ്ട 

ആരാണ് നിങ്ങളുണ്ട 

വിവരങ്ങൾ 

കാലണടെണ്തനന് 

നിങ്ങൾക്കന് 

തിരണ്ഞ്ടുക്കാം.

ന്്രതിലരാധത്ിനണ്റെ ഒനാം ഘട്ം:
നിങ്ങളുണ്ട ഉള്ളടക്കം ആണ്രാണ്ക്ക 
കാണണണ്മനന് നിയന്ത്രിക്കുക



നിങ്ങൾ പങ്ിെുനത് ആർത്ക്ാത്ക് കാണാൻ കഴിയും? 
“സ്വകാര്യത ന്കമീകരണങ്ങൾ”/ “എനണ്റെ �യ�ുകൾ ആർണ്ക്കാണ്ക്ക കാണാം,” 

എനതിൽ ഒരു സ്ിര ന്കമീകരണം സജ്മാക്കുനതി�ൂണ്ടലയാ അണ്�ലെങ്ിൽ നിങ്ങൾ 

ഒരു വ്യക്ിഗത ല്രാസ്റന് നടത്ുല്ാഴുള്ള ലന്്രക്കണ്ര തിരണ്ഞ്ടുക്കുനതി�ൂണ്ടലയാ 

നിങ്ങളുണ്ട Facebook ന്്രവർത്നം ആണ്രാണ്ക്ക കാണണണ്മനന് തിരണ്ഞ്ടുക്കാവുനതാണ്. 

നിങ്ങൾ ഇവയിൽ ഏണ്തങ്ി�ും ഒരിടത്ന് അവണ്ര, നിങ്ങളുണ്ട അടുത് ല്രാസ്റിൽ 

ഓർമ്ിക്കുകയും സ്ിരമായി സജ്മാക്കുകയും ണ്െയ്ും. മണ്റ്ാരു തരത്ിൽ 

്രറെഞ്ാൽ, നിങ്ങൾ “ണ്്രാതുവായത്” അണ്�ലെങ്ിൽ “സുഹൃത്ുക്കൾ,” എനന് 

സജ്മാക്കിയാൽ, അത് മാറ്ുനത് വണ്ര അടുത് ല്രാസ്റിന ഒലര ലന്്രക്കർ 

തണ്നയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കന് ഒരു നിർദ്ിഷ് ല്രാസ്റന് കാണുനതിൽ നിനും 

സുഹൃത്ിണ്ന തടയാം അണ്�ലെങ്ിൽ മു്ണ്ത് ല്രജിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുനത് ല്രാണ്�, 

ഉ്രലയാഗ �ിസ്റുകൾ ന്്രകാരമുള്ള തിരണ്ഞ്ടുത് സുഹൃത്ുക്കൾക്കന് മാന്തം 

കാണാനാകുന തരത്ിൽ നിങ്ങളുണ്ട ല്രാസ്റന് ്രരിമിതണ്പ്ടുത്ുക. മു്ന് സ്വകാര്യത 

ന്കമീകരണങ്ങൾ ഉ്രലയാഗിച്ചിട്ിണ്�ലെങ്ിൽ നിങ്ങൾക്കന് മുൻ ല്രാസ്റുകൾക്കും ലന്്രക്കണ്ര 

്രരിമിതണ്പ്ടുത്ാവുനതാണ്. നിങ്ങളുണ്ട സ്വത്രം വിവരത്ിനണ്റെ സ്വകാര്യത 

നിങ്ങൾക്കന് നിയന്ത്രിക്കാനാകുണ്മങ്ി�ും, മണ്റ്ാരാളുണ്ട കടംക�നിൽ എണ്ത്രങ്ി�ും 

ല്രാസ്റന് ണ്െയ്ുകയാണ്ണങ്ിൽ, നിങ്ങളുണ്ട ആ ല്രാസ്റന് ആർണ്ക്കാണ്ക്ക കാണാനാകുണ്മനത് 

അവരുണ്ട സ്വകാര്യത ന്കമീകരണങ്ങൾ അടിസ്ാനമാക്കിയായിരിക്കുണ്മനത് 

ഓർമ്ിക്കുക. 

നിങ്ങത്ള ആർക്ച് കത്ടെതൊനാകും? 
നിങ്ങൾ Facebook-നണ്റെ ലസവന നിബന്നകൾ ്രിത്രുടരുകയും ണ്ന്്രാക��ിൽ 

യഥാർഥമായ ല്രര് ഉ്രലയാഗിക്കുകയുമാണ്ണങ്ിൽ, ല്രര് ഉ്രലയാഗിച്ചന് എ�ലൊവർക്കും 

നിങ്ങണ്ള കാണാനും ണ്ന്്രാക�ൽ കണ്ടെത്ാനുമാകും. അവർക്കന് എന്തലത്ാളം 

നിങ്ങളുണ്ട വിവരം കാണാനാകുണ്മനത് നിങ്ങൾ ഉ്രലയാഗിക്കുന സ്വകാര്യത 

ന്കമീകരണങ്ങൾ അടിസ്ാനമാക്കിയായിരിക്കും. ഇണ്മയിൽ അണ്�ലെങ്ിൽ ല�ാൺ 

ന്ർ ഉ്രലയാഗിച്ചന് നിങ്ങളുണ്ട ണ്ന്്രാക��ിനായി ആർക്കും തിരയാനാകുണ്മങ്ിൽ, 

നിങ്ങൾക്കന് അതും നിയന്ത്രിക്കാനാകും. 

നിങ്ങളുണ്ട സ്വകാര്യത ന്കമീകരണങ്ങളുണ്ട 

ല്രജില�ാ അണ്�ലെങ്ിൽ നിങ്ങണ്ള 

കുറെിച്ചുള്ള ല്രജിൽ ഈ ഓപ്ഷനുകൾ 

നിയന്ത്രിക്കാം (ന്കമീകരണങ്ങൾ 

കാണുനതിനും എ�ിറ്ന് ണ്െയ്ുനതിനും 

ഉള്ളടക്കത്ി�ൂണ്ട ലഹാവർ ണ്െയ്ുക). 

നിങ്ങളുണ്ട മറ്ന് വ്യക്ിഗത വിവരം 

ആർണ്ക്കാണ്ക്ക കാണാനാകുണ്മനത് 

്രരിമിതണ്പ്ടുത്ാനും ആമുഖ 

വിഭാഗം നിങ്ങണ്ള അനുവദിക്കുനു. 

നിങ്ങളുണ്ട കടംക�നുമായി ലനരിട്ന് 

�ിങ്ന് ണ്െയ്ുനതിന തിരയൽ എഞ്ിനുകണ്ള അനുവദിക്കലണാ അണ്�ലെങ്ിൽ 

അനുവദിക്കാതിരിക്കലണാ എനും നിങ്ങൾക്കന് തിരണ്ഞ്ടുക്കാം. Google, Bing, 

ആളുകണ്ള തിരയൽ കസറ്ുകൾ എനിങ്ങണ്നയുള്ളവയിൽ ആണ്രങ്ി�ും ഒരു തിരയൽ 

എഞ്ിനിൽ നിങ്ങളുണ്ട ല്രര് തിരയുല്ാൾ ഈ തിരണ്ഞ്ടുക്കൽ “ഓഫ്” ആണ്ണങ്ിൽ, 

നിങ്ങളുണ്ട Facebook ണ്ന്്രാക�ൽ കാണി�ലെ. ബാധിക്കണ്പ്ട്വർക്കായി ആണ്രങ്ി�ും 

ഓൺക�ൻ തിരയൽ നടത്ുല്ാൾ കാണുന വിവരങ്ങളുണ്ട അളവ് കുറെയ്ക്കാൻ 

താൽപ്ര്യമുള്ളവർക്കന് ഈ ഓപ്ഷൻ ന്്രധാനണ്പ്ട്താണ്. നിങ്ങൾ “ണ്്രാതുവായതായി” 

ഉള്ളടക്കം ല്രാസ്റന് ണ്െയ്താ�ും, ആ ഉള്ളടക്കം തുടർനും തിരയൽ എഞ്ിനിൽ 

കാണിക്കുനതാണ്, ഇത് ന്്രധാനമായും ന്ശദ്ിക്കുക. ഈ ന്കമീകരണം “ഓഫ്” 

ണ്െയ്ുനലതാണ്ടാപ്ം, ലന്്രക്ക ണ്സ�ക്റ്റെി�ൂണ്ട ആർണ്ക്കാണ്ക്ക കഴിഞ്ന് ല്രായതും 

ഭാവിയി�ുള്ളതുമായ ല്രാസ്റുകൾ കാണാനാകുണ്മനും നിങ്ങൾക്കന് ്രരിമിതണ്പ്ടുത്ാം. 

നിങ്ങൾ ്രങ്ിടുനണ്തണ്ത്രാണ്ക്കണ്യനും സ്വകാര്യത ന്കമീകരണങ്ങളും അടിസ്ാനമാക്കി, 

യഥാർഥ ജീവിതത്ിൽ നിങ്ങണ്ള കണ്ടെത്ാനാവും. ബാധിക്കണ്പ്ട്വർക്കായി 

സുരക് നി�നിർത്ുനതിന, ണ്�ാലക്കഷൻ സ്വകാര്യത വളണ്ര ന്്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ 

ണ്സൽല�ാണി�ൂണ്ട Facebook സലന്ദശങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയാണ്ണങ്ിൽ ല�ാലക്കഷൻ 

്രങ്ിടൽ �ീച്ചർ ഓഫ് ആണ്ണനന് ഉറെപ്ുവരുത്ുക, അണ്�ലെങ്ിൽ സലന്ദശം സ്വീകരിക്കുന 

വ്യക്ിയ്ക്കന് നിങ്ങളുണ്ട യഥാർഥ ഭൗതിക ണ്�ാലക്കഷൻ ്രൂർണ്ണമായ മാപ്ിലനാണ്ടാപ്ം 

കാണാനാകും.

ൊഗുത്ചയ്ുനത് എങ്ങത്ന നിയ്ത്ിക്ാം? 
നിങ്ങളുണ്ട കടംക�ൻ കണ്ടെത്ാൻ മറ്ുള്ളവണ്ര അനുവദിലച്ചക്കാവുന 

Facebook-ണ്� മണ്റ്ാരു ന്്രവർത്നമാണ് ടാഗുണ്െയ്ൽ. നിങ്ങളുണ്ട സ്വകാര്യത 

ന്കമീകരണങ്ങൾ ഉ്രലയാഗിച്ചന്, കടംക�നിൽ ദൃശ്യമാകുനതിന മു്ന് എ�ലൊ 

ടാഗുകളും അംഗീകരിക്കുനത് തിരണ്ഞ്ടുക്കാം, നിങ്ങണ്ള ടാഗുണ്െയ്തിരിക്കുന 

ല്രാസ്റുകളുണ്ട ലന്്രക്കണ്ര ്രരിമിതമാക്കിയലശഷം “ടാഗ് നിർലദ്ശങ്ങൾ” �ീച്ചർ 

ഓഫ് ണ്െയ്ുക. നിങ്ങൾക്കന് ടാഗുകൾ സ്വയം നീക്കംണ്െയ്ാം, മാന്തമ�ലെ ഒരു ടാഗ് 

നീക്കംണ്െയ്ുനത് ണ്കാലടൊ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുനത് ണ്കാലടൊ ല്രാസ്റന് അണ്�ലെങ്ിൽ 

ല�ാലട്ാ Facebook-ൽ നിനും നീക്കം ണ്െയ്ി�ലെ. ആ ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങളുണ്ട സ്വത്രം 

കടംക�നിൽ എണ്ത്രാണ്ക്ക കാണുനുണ്വനന് നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങണ്ള മാന്തലമ 

അനുവദിക്കുകയുള്ളളൂ. നിങ്ങളുണ്ട സ്വകാര്യതണ്യ കുറെിച്ചന് ന്ശദ്ാ�ുവാണ്ണങ്ിൽ, 

ല�ാലട്ാകൾ അണ്�ലെങ്ിൽ ല്രാസ്റുകൾ നീക്കംണ്െയ്ുനതിനായി വ്യക്ികലളാട് 

ആവശ്യണ്പ്ടാൻ നിങ്ങൾക്കന് Facebook-നണ്റെ ലസാഷ്യൽ റെിലപ്ാർട്ുണ്െയ്ൽ ടൂൾ 

ഉ്രലയാഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്കന് ഹാനികരമാകുനതും Facebook-നണ്റെ കമ്്യൂണിറ്ി 

മാനദണ്ഡങ്ങണ്ള �ംഘിക്കുനതുമായ എണ്ത്രങ്ി�ും ല്രാസ്റുണ്െയ്ുകയാണ്ണങ്ിൽ, 

നിങ്ങൾക്കന് ഇത് Facebook-ൽ റെിലപ്ാർട്ന് ണ്െയ്ാം. നിയമം ന്്രാബ�്യത്ിൽ 

വരുത്ുനലതാണ്ടാപ്ം നിങ്ങൾക്കന് ഹാനികരവും ഉ്രന്ദവകരവുമായ ഉള്ളടക്കം െർച്ച 

ണ്െയ്ാം.

മറ്ുള്ളവർ നിങ്ങത്ള കുറിച്ചച് എത്ാണ് പറയുനത്? 
മറ്ുള്ളവർ അവരുണ്ട കടംക�നി�ും Facebook-ൽ മണ്റ്വിണ്ടണ്യങ്ി�ും നിങ്ങണ്ള 

കുറെിച്ചന് ്രറെയുനണ്തത്രാണ്ണനന് നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവി�ലെ, എനാൽ നിങ്ങളുണ്ട 

കടംക�നിൽ അവർ നിങ്ങണ്ള കുറെിച്ചന് ്രറെയുനതിണ്ന നിയന്ത്രിക്കാം. കടംക�നും 

ടാഗുണ്െയ്�ും എനതിൽ, നിങ്ങളുണ്ട കടംക�നിൽ ആർണ്ക്കാണ്ക്ക ല്രാസ്റന് ണ്െയ്ാം 

കാണാം എനത് നിങ്ങൾക്കന് നിയന്ത്രിക്കാം.

സ്ിരമായത്: എയപ്ാഴും ത്പാതുവായിരിക്ുനത് എത്ാണ് 
നിങ്ങളുണ്ട സ്വകാര്യത വർദ്ിപ്ിക്കുനതിന Facebook നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ 

നൽകുനു, ഒപ്ം ആണ്രങ്ി�ും നിങ്ങളുണ്ട കടംക�ൻ ലനാക്കുകയാണ്ണങ്ിൽ െി� 

വിവരങ്ങൾ എ�ലൊയ്ലപ്ാഴും �ഭ്യമായിരിക്കും. ഈ വിവരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുണ്ട 

ല്രര്, നി�വി�ുള്ള ണ്ന്്രാക�ൽ ല�ാലട്ാ, നി�വി�ുള്ള കവർ ല�ാലട്ാ, നിങ്ങളുണ്ട 

ണ്നറ്്വർക്കുകൾ, �ിംഗലഭദം, ഉ്രലയാക്ൃനാമം, ഉ്രലയാക്ൃ ഐ�ി എനിവ 

ഉൾണ്പ്ടുനു. ബാധിക്കണ്പ്ട്വർക്കന് അവരുണ്ട സ്വകാര്യത നിയന്ത്രിക്കുനതിന, ്രങ്ിലടടെ 

വിവരം, ണ്്രാതുവായ ണ്ന്്രാക�ൽ അണ്�ലെങ്ിൽ കവർ ല�ാലട്ാ എത്രാണ്ണനും 

അണ്�ലെങ്ിൽ ഏത് ണ്നറ്്വർക്കിനണ്റെ ഭാഗമാകണണ്മനന് നിർണ്ണയിക്കുനതിണ്നയും കുറെിച്ചന് 

തന്ത്ര്രരമാലകടെത് ആവശ്യമാണ്. 

ണ്്രാതുവായ ല്രാസ്റുകളിൽ ക�ക്കന് ണ്െയ്ൽ അണ്�ലെങ്ിൽ അഭിന്്രായമിടൽ: 

മറ്ുള്ളവരുണ്ട ണ്ന്്രാക��ുകളില�ാ ഓർഗകനലസഷനുകളുണ്ട ല്രജുകളില�ാ ഉള്ള 

ല്രാസ്റുകലളാ ല�ാലട്ാകലളാ ആ ഇനത്ിനായി അവർ സജ്ീകരിച്ചിരിക്കുന 

സ്വകാര്യത ന്കമീകരണങ്ങണ്ള ്രാ�ിക്കുനുണ്വനന് ന്ശദ്ിക്കുക. മണ്റ്ാരു തരത്ിൽ, 

മണ്റ്ാരാളുണ്ട ല�ാലട്ാ ണ്്രാതുവായത് (ആർക്കും കാണാനാകും) എനന് 

സജ്ീകരിച്ചിട്ുണ്ടെങ്ി�ും നിങ്ങൾ അത് ക�ക്കുണ്െയ്ുകലയാ അഭിന്്രായമിടുകലയാ 

ണ്െയ്ുകയാണ്ണങ്ി�ും, നിങ്ങളുണ്ട അഭിന്്രായവും ക�ക്കുണ്െയ്തു എന 

കാരണാത്ാ�ും അതും ണ്്രാതുവായതായിരിക്കും.
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നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കുക:
നിങ്ങളുണ്ട സ്വകാര്യതാ ന്കമീകരണം 
അവല�ാകനം ണ്െയ്ുക

സ്വകാര്യത അെിസ്ാന െൂൾ
സ്വകാര്യതയുണ്ട അടിസ്ാന ടൂൾ, ആളുകൾക്കന് അവരുണ്ട വിവരത്ി�ും Facebook-

�ുള്ള അനുഭവത്ി�ും ്രൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം �ഭിക്കുനതിനായി രൂ്രകൽപ്ന 

ണ്െയ്തിട്ുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുണ്ട സ്വകാര്യത എളുപ്ത്ിൽ നിയന്ത്രിക്കുനതിന ഇത് 

ഉ്രലയാഗിക്കുക.



നിങ്ങളുണ്ട അക്കൗടെില�ക്കന് ആർക്കാണ് ആക്സസ്ുള്ളണ്തനന് സുരക് ന്കമീകരണങ്ങൾ 

നിയന്ത്രിക്കുനു. ഇത് ബാധിക്കണ്പ്ട്വർക്കന് വളണ്ര ന്്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. 

ദുരു്രലയാഗം ണ്െയ്ുന െി�ർ ്രാലസ്വഡ് ഊഹിച്ചന് ബാധിക്കണ്പ്ട്വരുണ്ട അക്കൗടെന് 

ആക്സസ്ുണ്െയ്ുനു . സുരക് ന്കമീകരണങ്ങൾ ഉ്രലയാഗിക്കുനതി�ൂണ്ട, മണ്റ്ാരാൾക്കും 

നിങ്ങളുണ്ട അക്കൗടെില�ക്കന് ല�ാഗുണ്െയ്ാനാകിണ്�ലെനന് തീർച്ചണ്പ്ടുലത്ടെതുടെന്. 

ബാധിക്കണ്പ്ട്വർക്കന് ന്്രാധാന്യം അർഹിക്കുന െി� ന്കമീകരണങ്ങൾ ഇനിപ്റെയുനു:

സുരക്ഷ യചാദ്യങ്ങൾ 
ഭൂരിഭാഗം സുരക് ലൊദ്യങ്ങളും ദുരുലദ്യശമുള്ള വ്യക്ിയ്ക്കന് 

അറെിയാവുനലതാ ഊഹിക്കാനാകുനലതാ ആയ വ്യക്ിഗത അടിസ്ാന 

ലൊദ്യങ്ങളായിരിക്കും. ഈ ലൊദ്യങ്ങൾക്കന് സത്യസന്മായിതണ്ന 

ഉത്രം നൽകണണ്മനി�ലെ. ദുരുലദ്യശമുള്ള വ്യക്ി, ഉത്രം ഊഹിച്ചന് 

നിങ്ങളുണ്ട ്രാസ് ലവഡ് ്രുനഃസജ്ീകരിക്കുനത് ഒഴിവാക്കാൻ, 

നിങ്ങൾക്കന് മാന്തം ഓർമ്ിക്കാനാകുന ഒരു വാലക്കാ വാക്യലമാ 

ഉ്രലയാഗിച്ചന് തന്ത്ര്രരമായ ഉത്രങ്ങൾ നൽകാം. 

യലാഗിൻ അറിയിപ്ുകൾ
ഇതിന മു്ന് നിങ്ങൾ ഉലയാഗിച്ചിട്ി�ലൊത് ക്്യൂട്റെിൽ നിലനാ 

ഉ്രകരണത്ിൽ നിലനാ നിങ്ങളുണ്ട അക്കൗടെന് ആക്സസ്ുണ്െയ്ാൻ 

മണ്റ്ാരാൾ ന്ശമിച്ചാൽ ഇണ്മയിൽ മുലഖനലയാ ണ്ടക്സ്റന് സലന്ദശം 

മുലഖനലയാ അറെിയിക്കും. 

യലാഗിൻ അംഗീകാരങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ മണ്റ്ാരു ന്ബൗസറെിൽ നിലനാ ഉ്രകരണത്ിൽ നിലനാ 

അക്കൗടെില�ക്കന് ല�ാഗിൻ ണ്െയ്ുകയാണ്ണങ്ിൽ അക്കൗടെന് 

ആക്സസ്ുണ്െയ്ുനതിന സുരക് ലകാഡ് ഉടൊയിരിക്കണം. 

തിരിച്ചറിഞെ ഉപകരണങ്ങൾ 
നിങ്ങളുണ്ട അക്കൗടെില�ക്കന് ആക്സസ്ന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന 

ഉ്രകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകും ഒപ്ം അജ്ാത ഉ്രകരണം 

അക്കൗടെന് ആക്സസ്ുണ്െയ്ാൻ ന്ശമിക്കുകയാണ്ണങ്ിൽ അത് 

അറെിയിക്കും. ബാധിക്കണ്പ്ട്വർ, ്രങ്ാളിയുണ്ട ഉ്രകരണത്ിൽ നിനന് 

അവരുണ്ട അക്കൗടെന് ആക്സസ്ുണ്െയ്ുകയും എനാൽ ഇനിമുതൽ 

ആ ഉ്രകരണത്ിൽ നിനുള്ള ആക്സസ്ന് ആവശ്യമിണ്�ലെങ്ി�ും ഇത് 

അവർക്കന് വളണ്ര സഹായകരമാണ്.

സജീവ ത്സഷനുകൾ 
നി�വിൽ സജീവമായിരിക്കുനലതാ ല�ാഗിൻ ണ്െയ്തിരിക്കുനലതാ 

ആയ ണ്സക്നുകൾ കാണിക്കുണ്മനതിനാൽ ഇത് ന്ശദ്ിലക്കടെതാണ്. 

നിങ്ങളുണ്ട അക്കൗടെന് ആക്സസ്ുണ്െയ്ുകലയാ ഒരു 

ആപ്ിലക്കഷൻ ഉ്രലയാഗിക്കുകലയാ ണ്െയ്ുകയും ല�ാഗ് ഓഫ് 

ണ്െയ്ുനതിന മറെക്കുകയാണ്ണങ്ി�ും ആണ്ണങ്ിൽ നിങ്ങൾക്കന് 

സജീവ ണ്സഷനുകൾ ഉടൊയിരിക്കും. മണ്റ്ാരാൾ നിങ്ങളുണ്ട 

അക്കൗടെന് ആക്സസ്ുണ്െയ്തിട്ുണ്ടെങ്ി�ും ഇത് ദൃശ്യമാകും. 

അത്രം സാഹെര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുണ്ട അക്കൗടെന് തുടർനും 

ആക്സസ്ുണ്െയ്ുനതിൽ നിനും ഉ്രകരണണ്ത് തടയുനതിന 

'ന്്രവർത്നം അവസാനിപ്ിക്കുക' തിരണ്ഞ്ടുക്കാനാകും. 

അറിയിപ്ുകൾ 
സുഹൃത്ുക്കളാകാൻ മണ്റ്ാരാൾ ലൊദിക്കുനലതാ, ടാഗുണ്െയ്ുനലതാ 

നിങ്ങൾ ല്രാസ്റുണ്െയ്ുനതിൽ അഭിന്്രായമിടുനലതാ ഉൾണ്പ്ണ്ടയുള്ള 

വിവിധതരം ന്്രവർത്നങ്ങളുണ്ട, അറെിയിപ്ന് �ഭിക്കുനതിന Facebook 

നിങ്ങണ്ള അനുവദിക്കുനു. ഈ അറെിയിപ്ുകൾ ഓലരാനി�ൂണ്ടയും 

കടനുല്രായ ലശഷം നിങ്ങൾണ്ക്കലപ്ാഴാണ് അറെിയിപ്ന് �ഭിലക്കടെണ്തനന് 

തീരുമാനിക്കുക. ഇണ്മയിൽ, Facebook-ൽ, അണ്�ലെങ്ിൽ ണ്ടക്സ്റന് 

സലന്ദശങ്ങൾ മുലഖന അറെിയിപ്ന് �ഭിക്കണണ്മനന് തിരണ്ഞ്ടുക്കാനാകും.

നിങ്ങളുത്െ വിവരം ഡൗൺയലാഡുത്ചയ്ുക (DYI) െൂൾ
നിങ്ങൾ ക്ിക്കുണ്െയ്ത ്രരസ്യങ്ങൾ ല്രാ�ുള്ള, ല�ാഗിൻ 

ണ്െയ്തുണ്കാടെന് ആക്സസ്ുണ്െയ്ാനാകാത് െി� ആക്റ്ിവിറ്ികളും, 

ല്രാസ്റുകൾ, ല�ാലട്ാകൾ എനിവ ഉൾണ്പ്ണ്ട നിങ്ങളുണ്ട 

അക്കൗടെിൽ നിനുള്ള ഉള്ളടക്കവും മറ്ുള്ളവരുമായുള്ള 

ആശയവിനിമയവും �ൗൺല�ാ�ുണ്െയ്ുനതിന ഈ ടൂൾ 

അനുവദിക്കുനു. ദുരുലദ്യശമുള്ളവരുലടയും ഉ്രന്ദവത്ിനലറെയും 

ആവശ്യമി�ലൊത് ലകാൺടാക്റ്ിനലറെയും ണ്തളിവ് സൂക്ിക്കുനതിന 

ബാധിക്കണ്പ്ട്യാൾക്കുള്ള മികച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളിണ്�ാനാണ് ഈ 

ടൂൾ. ഈ ഉ്രകരണം ഉ്രലയാഗിച്ചന്, നിങ്ങളുണ്ട കടംക�നിണ്� 

ല്രാസ്റുകൾ, സൗഹൃദ അഭ്യർത്ഥനകൾ, നിങ്ങൾ ഇ�ലൊതാക്കിയ 

സുഹൃത്ുക്കൾ, അയച്ചതും സ്വീകരിച്ചതുമായ സലന്ദശങ്ങൾ (നിങ്ങൾ 

ഇ�ലൊതാക്കിയത് വണ്രയുള്ളവ), അക്കൗടെന് ആക്സസ്ുണ്െയ്തിരിക്കുന 

IP വി�ാസങ്ങളുണ്ട െരിന്തം എനിവയും അതി�ും കൂടുതൽ 

കാര്യങ്ങളും ഈ ടൂൾ ഉ്രലയാഗിച്ചന് ക്യാപ്െർ ണ്െയ്ുനു. 

Facebook, ്രൂർണ്ണമായ െരിന്തം വീണ്ടെടുക്കുനതുവണ്ര, അക്കൗടെന് 

ആക്സസ്ുണ്െയ്ുന IP വി�ാസങ്ങളുണ്ട ്രൂർണ്ണമായ െരിന്തം 

�ഭ്യമാലയക്കി�ലെ. ഈ വിവരം �ൗൺല�ാ�ുണ്െയ്ുനതിന, ണ്്രാതു 

അക്കൗടെന് ന്കമീകരണങ്ങളില�ക്കന് ല്രായി, 'നിങ്ങളുണ്ട Facebook 

�ാറ്യുണ്ട ്രകർപ്ന് �ൗൺല�ാ�ുണ്െയ്ുക' ക്ിക്കുണ്െയ്ുക. 

ഈ �ൗൺല�ാ�ിൽ, നിങ്ങളുണ്ട വളണ്രയധികം വ്യക്ിഗത 

വിവരം അടങ്ങിയിരിക്കും അതിനാൽ, അത് അയച്ച ഇണ്മയിൽ 

ആക്സസ്ുണ്െയ്ാൻ മണ്റ്ാരാൾക്കന് കഴിയുണ്മങ്ിൽ അത് 

ന്ശദ്ിലക്കടെതാണ് ഒപ്ം അത് സംരക്ിച്ചത് എവിണ്ടയാണ്ണനും 

ന്ശദ്ിക്കുക. ക്്യൂട്റെിണ്� ല�ാലട്ാന്ഗാ�ുകളും സ്ന്കീൻ ലഷാട്ുകളും 

എടുത്ുണ്കാടെന് ഉ്രന്ദവിക്കുനവലരലയാ അനാവശ്യമായ 

ലകാൺടാക്റ്ിണ്നയും ്രിടികൂടുനതിന ബാധിക്കണ്പ്ട്വണ്രയും 

ലന്്രാത്ാഹിപ്ിക്കുനു. ല്രാസ്റിൽ ക�ക്കുകൾ ല്രാണ്�യുള്ള െി� 

ഉള്ളടക്കം, DYI-ൽ ഉൾണ്പ്ടി�ലെ, �ൗൺല�ാഡ് ്രൂർത്ിയാകുനതിന 

മു്ന് ദുരുലദ്യശമുള്ളയാൾക്കന് ഇ�ലൊതാക്കാനാകും. അങ്ങണ്നയാണ്ണങ്ിൽ 

ല�ാലട്ാകൾ ഈ വിവരണ്ത് സൂക്ിക്കും. DYI ടൂളിണ്നക്കുറെിച്ചുള്ള 

കൂടുതൽ വിവരത്ിന ഇനിപ്റെയുനത് സന്ദർശിക്കുക:  

https://www.facebook.com/help/download.
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ന്്രതിലരാധത്ിനണ്റെ രടൊം ഘട്ം:
സുരക് ന്കമീകരണങ്ങളും 
അറെിയിപ്ുകളും

സുരക്ഷ 

ത്ചക്ച്അപ്ച് െൂൾ 

ഓപ്ഷനുകൾ ന്ദുതമായി 

അവല�ാകനം 

ണ്െയ്ുനതിനും 

അക്കൗടെില�ക്കന് 

കൂടുതൽ സുരക് 

ലെർക്കുനതിനും 

ഈ ഉ്രകരണം 

ഉ്രലയാഗിക്കുക.

facebook.com/ 

സുരക്ഷത്ചക്പ്ച് 



ദുരുയദ്യശ്യമുള്ളവരും ശല്യത്പ്െുതെുനവരും കുറ്വാളികളും ഇരകത്ള 

ഉപ്ദവിക്ുനതിന് വിവിധതരം ഓൺലലൻ സയപസുകൾ ദുരുപയയാഗം ത്ചയ്ുനു. 

Facebook ദുരു്രലയാഗത്ിൽ ഇനിപ്റെയുനത് ഉൾണ്പ്ടുനു: ല്രാസ്റുകൾ 

അണ്�ലെങ്ിൽ സ്വകാര്യ സലന്ദശങ്ങൾ മുലഖന ഒരാണ്ള ഭീഷണിണ്പ്ടുത്ുക 

അണ്�ലെങ്ിൽ ഉ്രന്ദവിക്കുക; ഹാനിയ്ലക്കാ വിഷമത്ിലനാ കാരണമാകുനതരത്ിൽ 

ഒരാളുണ്ട സമ്തമി�ലൊണ്ത അയാളുണ്ട വിവരലമാ െിന്തലമാ ല്രാസ്റുണ്െയ്ുക; 

അനുമതിയി�ലൊണ്ത ബാധിക്കണ്പ്ട്യാളുണ്ട ്രാലസ്വഡ് കണ്ടെത്ി അക്കൗടെന് 

ആക്സസ്ുണ്െയ്ുക; അണ്�ലെങ്ിൽ ബാധിക്കണ്പ്ട്യാളായി ആൾമാറൊട്ം നടത്ുക.

ഇത്രത്ിൽ ബുദ്ിമുട്ുടൊക്കുന ദുരു്രലയാഗം, വ്യക്ി്രരമായി, 

നിയമവിരുദ്ലമാ അണ്�ലെങ്ില�ാ Facebook-നണ്റെ ലസവന നിബന്നകൾ 

�ംഘിക്കുനി�ലൊണ്യങ്ിൽ അവ അംഗീകരിക്കി�ലെ. അതിനാൽ, Facebook മുലഖന 

ബാധിക്കണ്പ്ട്യാളുകണ്ള മണ്റ്ാരാൾ ശ�ലെ്യണ്പ്ടുത്ുകയാണ്ണങ്ിൽ അവരുണ്ട 

ഓപ്ഷനുകൾ എണ്ത്ര�ലൊണ്മനും ഏണ്താണ്ക്ക ഉറെവിടങ്ങളാണ് �ഭ്യണ്മനതും 

ബാധിക്കണ്പ്ട്വർ അറെിലയടെത് ന്്രധാനമാണ്.

നിങ്ങണ്ള ശ�്യണ്പ്ടുത്വണ്ര ലനരിടുനതിന രടെന് ഓപ് ഷനുകളാണ് Facebook-ൽ ഉള്ളത്, 

തടയുക അണ്�ലെങ്ിൽ സുഹൃത്�ലൊതാക്കി മാറ്ുക. 

 •  സുഹൃതെല്ാതാക്ുക: നിങ്ങൾ ഒരാണ്ള സുഹൃത്�ലൊതാക്കുല്ാൾ, "സുഹൃത്ുക്കൾ" 

എന ലന്്രക്കർക്കായി സജ്ീകരിച്ചിരിക്കുന ന്്രവർത്നങ്ങൾ (െിന്തങ്ങൾ, 

അപ്ല�റ്ുകൾ, ല്രാസ്റുകൾ) ആ വ്യക്ിയ്ക്കന് കാണാനാവി�ലെ. കൂടാണ്ത, 

അവരുണ്ട ന്്രവർത്നങ്ങൾ വാർത്ാ �ീ�ിൽ കാണിക്കി�ലെ. എത്രുതണ്നയായാ�ും, 

"ണ്്രാതുവായത്" എന ലന്്രക്കർക്കായി നിങ്ങൾ ല്രാസ്റുണ്െയ്ത ഏണ്തങ്ി�ും 

ന്്രവർത്നങ്ങൾ, കടംക�നില�ക്കന് ണ്്രാതുസുഹൃത്ുക്കൾ സൃഷ്ിച്ച 

ല്രാസ്റുകൾ, ഒപ്ം ണ്്രാതു സുഹൃത്ുക്കളുണ്ട കടംക�നിൽ ല്രാസ്റുണ്െയ്ത 

ഏണ്തങ്ി�ും അഭിന്്രായങ്ങൾ എനിവ ഉൾണ്പ്ണ്ട നിങ്ങളുണ്ട ണ്ന്്രാക��ിൽ 

ണ്്രാതുവായതായുള്ളണ്ത�ലൊം അവർക്കന് തുടർനും കാണാനാകും.  അവർക്കന് 

സുഹൃത്ാക്കുനതിന വീടെും അഭ്യർത്ഥിക്കാനാവും. 

 •  തെയൽ: നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്ിണ്യ തടയുല്ാൾ, നിങ്ങളുണ്ട കടംക�ൻ 

ന്്രവർത്നങ്ങൾ സലന്ദശങ്ങൾ എനിവ അവർക്കന് കാണാലനാ നിങ്ങണ്ള 

ടാഗുണ്െയ്ാലനാ അണ്�ലെങ്ിൽ വീടെും സൗഹൃദാഭ്യർത്ഥന അയയ്ക്കാലനാ കഴിയി�ലെ 

(തടയുനത് യാന്ത്രികമായി ഒരു വ്യക്ണ്ര്യ സുഹൃത്�ലൊതാക്കും). നിങ്ങൾക്കന് 

അവരുണ്ട ന്്രവർത്നം കാണാനും കഴിയി�ലെ. ആപ്ിലക്കഷനുകളില�യും 

ന്ഗൂപ്ുകളില�യും നിങ്ങളുണ്ട ന്്രവർത്നങ്ങളും ണ്്രാതുവിവരങ്ങളും അവർക്കന് 

തുടർനും കാണാൻ കഴിയും. 

ഈ ഓപ്ഷനുകൾ ന്കമീകരിക്കുനതിന നിങ്ങളുണ്ട സഹജാവലബാധവും െിത്രയും 

ഉ്രലയാഗിക്കുക. ആന്കമണകാരികളും ദുരു്രലയാഗം ണ്െയ്ുനവരും ഇരകൾക്കന് ലമൽ 

ആധി്രത്യം നി�നിർത്ാനും നിയന്ത്രണത്ി�ാക്കാനും ലമാണിറ്റെിംഗും ഭീഷണികളും 

ഉ്രലയാഗിക്കും, രക്ണ്പ്ടുനവർ ആക്സസ് ്രരിമിതണ്പ്ടുത്ുല്ാൾ, ദുരു്രലയാഗം 

ണ്െയ്ുനവർ നിയന്ത്രണത്ിനായി മറ്ന് രീതികൾ കണ്ടെത്ാം അണ്�ലെങ്ിൽ വർദ്ിച്ച 

രീതിയി�ുഌഅ ഭീഷണികലളാ അന്കമലമാ ഉൾണ്പ്ണ്ട അ്രകടകരമായ മറ്ന് മാർഗങ്ങൾ 

കണ്ടെത്ാം. ദുരു്രലയാഗം ണ്െയ്ുന ഒരു വ്യക്ിയുമായി ബന്ം അണ്�ലെങ്ിൽ ആശയ 

വിനിമയം അവസാനിപ്ിക്കുനത് ്ര� ഇരകൾക്കും അ്രകടമാലയക്കാം അതിനാൽ സുരക് 

ഉറെപ്ാക്കി ്രരിശീ�നം സിദ്ിച്ച ഒരു നിയമ വിദഗ്ദ്നുമായി സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾ 

ബന്ം അവസാനിപ്ിച്ചാൽ ആ വ്യക്ി എത്രുണ്െയ്ും എനതിണ്നക്കുറെിച്ചന് നിങ്ങൾക്കന് 

ആശങ്കൾ ഉണ്ടെങ്ിൽ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുണ്ട ന്്രലദശിക 

ഗാർഹിക ്രീ�ന ലന്്രാന്ഗാമുമായി അണ്�ലെങ്ിൽ ല്രാ�ീസുമായി ബന്ണ്പ്ടുക. 

നിങ്ങളുണ്ട ്രങ്ാളിയിൽ ഏണ്താണ്ക്ക തരത്ി�ുള്ള ന്്രവർത്നങ്ങളാണ് അന്കമം, 

ദുരു്രലയാഗം, എനിവയിൽണ്പ്ടുനത് എനറെിയാൻ സ്ന്തീകളുണ്ട സുരക്/മനുഷ്യവകാശങ്ങൾ 

എനിവയ്ക്കായി ണ്്രാരുതുന നിങ്ങളുണ്ട സമീ്രത്ുള്ള ഓർഗകനലസഷനുമായി 

ബന്ണ്പ്ടുക. www.nnedv.org എന കസറ്ും നിങ്ങൾക്കന് സന്ദർശിക്കാം.

ല്രാസ്റുണ്െയ്ത ഉള്ളടക്കം ലദാഷകരമാണ്ണനന് നിങ്ങൾക്കന് ലതാനുനുണ്വങ്ിൽ അണ്�ലെങ്ിൽ 

കസറ്ന് ലദാഷകരമായ രീതിയിൽ ഉ്രലയാഗിക്കുനുണ്വനന് ലതാനുനുണ്വങ്ിൽഒരു വ്യക്ി, 

െിന്തം അണ്�ലെങ്ിൽ ല്രാസ്റിണ്നക്കുറെിച്ചന് Facebook–ന റെിലപ്ാർട്ുണ്െയ്ാം.  ഇത് നിങ്ങളുണ്ട 

കടംക�നിൽ നിനന് അണ്�ലെങ്ിൽ ആണ്രങ്ി�ും അയച്ച സലന്ദശത്ിൽ നിനന് അണ്�ലെങ്ിൽ 

വാർത്ാ�ീ�ിൽ നിനന് നിങ്ങൾക്കന് ണ്െയ്ാം.

നിങ്ങളുണ്ട കടംക�നിണ്� ല്രാസ്റുകൾ, നിങ്ങണ്ള ടാഗുണ്െയ്ത ല്രാസ്റുകൾ, അണ്�ലെങ്ിൽ 

സ്വകാര്യ സലന്ദശങ്ങൾ എനിവ നിങ്ങൾക്കന് റെിലപ്ാർട്ുണ്െയ്ാം. നിങ്ങണ്ള ടാഗുണ്െയ്ത 

അണ്�ലെങ്ിൽ ടാഗുണ്െയ്ാത് ഒരു ല�ാലട്ായും നിങ്ങൾക്കന് റെിലപ്ാർട്ുണ്െയ്ാം. െി� 

തരത്ി�ുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എങ്ങണ്ന റെിലപ്ാർട്ുണ്െയ്ാം എനതിണ്നക്കുറെിച്ചുള്ള 

ന്ദുതവിവരങ്ങൾക്കന്, സന്ദർശിക്കുക: www.facebook.com/report.

Facebook-ല�ക്കന് എങ്ങണ്ന മറ്ന് വിവരങ്ങൽ റെിലപ്ാർട്ുണ്െയ്ാണ്മനതിണ്നക്കുറെിച്ചുള്ള കൂടുതൽ 

വിവരങ്ങൾക്കന്, സന്ദർശിക്കുക: https://www.facebook.com/help/reportviolation. 

റെിലപ്ാർട്ിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉ്രലയാഗിക്കുല്ാൾ, ഉള്ളടക്കം ല്രാസ്റുണ്െയ്ത വ്യക്ിയുമായി 

ആശയവിനിമയം നടത്ാനും അവ നീക്കംണ്െയ്ാൻ അണ്�ലെങ്ിൽ എ�ിറ്ുണ്െയ്ാനും 

ആവശ്യണ്പ്ടാനും കൂടാണ്ത നിങ്ങൾക്കന് ആശങ് ഉടൊക്കുന ഉള്ളടക്കം വിശ്വസ്തരായ 

മറ്ുള്ളവരുണ്ട ന്ശദ്യിൽ ണ്കാടെുവരുനതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുടെന്.

ഉള്ളടക്കം Facebook-നണ്റെ ലസവന നിൻബന്കൽ �ംഘിക്കുനുണ്വങ്ിൽ, അത് നീക്കംണ്െയ്ും. 

Facebook-ന കമ്്യൂണിറ്ി മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉടെന്, അന്കമം, ഭീഷണി, ഉ്രന്ദവം, ്രീ�നം, 

ശാരീരിക ്രീ�നം, െൂഷണം അണ്�ലെങ്ിൽ ആൾമാറൊട്ം എനിവ ഉൾണ്ക്കാള്ളുന 

ഉള്ളടക്കം നീക്കംണ്െയ്ും. ഈ �ിങ്ന് സന്ദർശിക്കുക: Facebook-നണ്റെ കമ്്യൂണിറ്ി 

മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട ്രൂർണ്ണമായ ്രട്ികയ്ക്കും എണ്ത്രാണ്ക്കയാണ് ്രീ�നം അണ്�ലെങ്ിൽ 

ഭീഷണിയുണ്ട ്രരിധിയിൽ വരുനത് എനതിണ്നക്കുറെിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കന്                       

https://www.facebook.com/communitystandards.

സുന്്രധാനം: ഇരയായവർ Facebook-ണ്� ആന്കമണം ഭീഷണി അണ്�ലെങ്ിൽ മറ്ന് 

ണ്്രരുമാറ് ന്്രശനങ്ങൾ എനിവ സംബന്ിച്ച എണ്ത്രങ്ി�ും ണ്തളിവുകൾ സൂക്ിക്കാൻ 

താൽപ്ര്യണ്പ്ടുനുണ്വങ്ിൽ, അതിണ്ന സംബന്ിച്ചന് സ്ന്കീൻലഷാട്ുകൾ എടുക്കുക 

അണ്�ലെങ്ിൽ നീക്കംണ്െയ്ാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന റെിലപ്ാർട്ന് സമർപ്ിക്കുനതിന മു്ന് 

അവ സംരക്ിക്കുനതിനായി DYI ടൂൾ ഉ്രലയാഗിക്കുക എനത് ഓർക്കുക. ഒരിക്കൽ 

നീക്കംണ്െയ്താൽ, ഉള്ളടക്കം ്രിനീട് ആക്സസ് ണ്െയ്ാൻ കഴിയി�ലെ.

5

ന്്രതിലരാധത്ിനണ്റെ മൂനാം ഘട്ം:
സുരക്ിതരായിരിക്കുക

Facebook-ണ്� ടൂളുകൾ: 

ദുരു്രലയാഗം കകകാര്യം ണ്െയ്ുനതിനുള്ള ഉ്രകരണങ്ങൾ: https://www.facebook.com/help/addressingabuse 

രക്ിതാക്കൾക്കും അധ്യാ്രകർക്കും ഉള്ള ടൂളുകൾ: https://www.facebook.com/help/parents&educators

Facebook-ണ്� ദുരു്രലയാഗം എങ്ങണ്ന കകകാര്യം 

ണ്െയ്ാണ്മനതിണ്നക്കുറെിച്ചുള്ള കൂടുതൽ 

വിവരങ്ങൾക്കന്, Facebook-നണ്റെ സഹായ 

ലകന്ന്ദത്ിണ്� ഇനി ്രറെയുന �ിങ്ുകൾ കാണുക:

https://www.facebook.com/communitystandards
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െി� അഭിന്്രായങ്ങളും ല്രാസ്റുകളും നിങ്ങൾക്കന് 
ഭീഷണിണ്പ്ടുത്വയും അന്കമകാരിയുമാണ്ണനന് 
നിങ്ങൾക്കന് ലതാനാണ്മങ്ി�ും Facebook-നണ്റെ 
ലസവന നിബന്നകൾ �ംഘിച്ചുണ്വനന് വരി�ലെ 
അതിനാൽ തണ്ന അവ നീക്കംണ്െയ്ാനും കഴിയി�ലെ. 

നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ

ആണ്രങ്ി�ും നിങ്ങണ്ള ്രീ�ിപ്ിക്കുകലയാ 
ഭീഷണിണ്പ്ടുത്ുകലയാ അണ്�ലെങ്ിൽ 
അസുരക്ിതത്വം ലതാനിപ്ിക്കുകലയാ 
ണ്െയ്ുകയാണ്ണങ്ിൽ, ഗാർഹിക ്രീ�നങ്ങൾ 
സംബന്ിച്ച ന്്രശനങ്ങൾ കകകാര്യം ണ്െയ്ുന 
വക്കി�ിലനലയാ നിയമ സംവിധാനങ്ങലളലയാ 
ബന്ണ്പ്ട്ന് നിയമ്രരമായ മാർഗങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്കന് െർച്ചണ്െയ്ാം. ഓൺക�ൻ 
്രീ�നങ്ങൾ എങ്ങണ്ന ്രരിരക്ിക്കണണ്മനും 
ലരഖണ്പ്ടുത്ണണ്മനും അവർക്കന് വ്യക്മാക്കി 
തരാൻ കഴിലഞ്ക്കും, കൂടാണ്ത എണ്ത്രാണ്ക്ക 
നിയമ ്രരിഹാരങ്ങൾ �ഭ്യമാണ്ണനും, ഭീഷണിയും 
്രീ�നവും വർദ്ിക്കുകയാണ്ണങ്ിൽ നിങ്ങളുണ്ട 
സുരക് ഉറെപ്ാക്കാൻ എണ്ത്രാണ്ക്ക തന്ത്രങ്ങൾ 
സ്വീകരിക്കാണ്മനും അവർക്കന് വ്യക്മാക്കാൻ 
കഴിയും. ദുരു്രലയാഗം ണ്െയ്ുനയാളിനണ്റെ 
Facebook-ണ്� ന്്രവർത്നങ്ങൾ, സ്വത്രം 
ന്്രവർത്നങ്ങളാണ്ണങ്ിൽ ല്രാ�ും, Facebook-നണ്റെ 
ലസവന നിബന്നകൾ �ംഘിക്കുനി�ലൊണ്യങ്ി�ും 
നിയമ �ംഘനം നടത്ിയിട്ി�ലൊണ്യങ്ി�ും, 
സംലയാജിതമായി (്രീ�ിപ്ിക്കുന തരത്ി�ുള്ള 
ഒരു കൂട്ം ലമാശം സലന്ദശങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്ിന) 
അന്കമം അണ്�ലെങ്ിൽ ്രീ�നമായി വി�യിരുത്ും. 

നിങ്ങൾക്കന് സുരക് നൽകുനതിനുള്ള 
ഉത്രവ് ഉണ്ടെങ്ിൽ അണ്�ലെങ്ിൽ അത്രത്ിൽ 
ഒനിനായി ന്ശമിക്കുകയാണ്ണങ്ിൽ, അണ്�ലെങ്ിൽ 
ഒരു വ്യക്ിയുണ്ട ലമൽ അത് വീടെും 
ബാധകമാക്കുകയാണ്ണങ്ിൽ, ഓൺക�ൻ 
അണ്�ലെങ്ിൽ ഓൺക�നിൽ നിങ്ങളുണ്ട ല�ാലട്ാകൾ 
വിവരങ്ങൾ എനിവ ല്രാസ്റുണ്െയ്ുനത് ഉൾണ്പ്ണ്ട 
നിങ്ങണ്ള ബന്ണ്പ്ടുനതിനുള്ള എ�ലൊ മാർഗങ്ങളും 
തടയുനത് വ്യക്മാക്കുന ഭാഷയി�ായിരിക്കണം 
ആ ഉത്രവ്. നിരവധി സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
സംരക്ണ ഉത്രവ് ല�ാമുകളുണ്ട മാതൃക 
�ഭ്യമാണ്. നി�വിണ്� ഉത്രവിൽ ഈ ഭാഷ 
ഉൾണ്പ്ടുത്ുനതിനുള്ള ലഭദഗതികൾ വരുത്ാം. 

ഒരു അലന്വഷണവുമായി ബന്ണ്പ്ട്ന് 
ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലശഖരിക്കാൻ 
നിയമ്രാ�കർ എങ്ങണ്ന അവരുമായി 
ബന്ണ്പ്ടണം എനന് വ്യക്മാക്കുന മാർഗ 
നിർലദ്ശങ്ങൾ Facebook-നുടെന്. നിങ്ങളുമായി 
സഹകരിക്കുന ഓ�ീസർമാർക്കന് ഇനി 
്രറെയനന്ന �ിങ്ന് നിങ്ങൾക്കന് ്രങ്ിടാം:                            
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/. 

Facebook-ന 
്രുറെത്ന്:

https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/


സുരക്ഷിത രായിരിക്ൂ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കന്: 
Facebook-ണ്� സ്വകാര്യത സുരക്ാ 
ഓപ്ഷനുകണ്ളക്കുറെിച്ചന് കൂടുത�റെിയാൻ ഇനി 
്രറെയുന �ിങ്ുകൾ സന്ദർശിക്കുക:

Facebook സ്വകാര്യത യപജ്: 
www.facebook.com/privacy

കുെുംബ സുരക്ഷാ യക്ദ്ം: 
www.facebook.com/safety
അെിസ്ാന സ്വകാര്യത ്കമീകരണങ്ങളും 
ഉപകരണങ്ങളും:  
www.facebook.com/help/privacybasics

സുരക്ഷാ െിപ്ുകളും െൂളുകളും: 
www.facebook.com/help/securitytips

NNEDV-യുത്െ സുരക്ഷാ ത്നറ്ച് യ്പാജക് റ്ച്:
www.nnedv.org/safetynet
ഓൺ ലലൻ സുരക്ഷയ് ക്ായുള്ള സുരക്ഷാ ത്നറ്ച് 
ഉറവിെങ്ങൾ:
www.techsafety.org/resources
സുരക്ഷാ ത്നറ്ിന്ത്റ സായങ്തിക സുരക്ഷാ 
ത്മറ്ീയലുകൾ:
www.nnedv.org/safetynetdocs
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