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உள்நரட்டு வனமுமைமய முடிவுககுக 
்கரணடுவருவதற்கரன கதெிய அமைப்பு (NNEDV) 
ைற்றும் Facebook ஆகியமவ இமைந்து, முமைககட்்டரல் 
பரதிப்புககுள்ைரனவரகளுககுக குைிப்புகமை 
வழஙகுகினைன, அதனமூலம் உஙகள் தகவல் ைீதரன 
பரதுகரப்மப நிரவகித்து, கட்டுப்பரட்டு்டன, ்தர்டரந்து 
Facebook ஐப் பயனபடுத்தலரம். முமைககட்டில் 
ஈடுபடுபவரகள், பின்தர்டரபவரகள், குற்ைவரைிகள் 
கபரனகைரர பின்தர்டரவது, ்தரல்மல தருவது 
ஆகியவற்ைிலிருந்து தடுகக உதவும் அவரகளும்டய 
பரதுகரப்பு ைற்றும் தனியுரிமை கபரனைவற்ைின 
கட்டுப்பரட்டு்டன, நணபரகள் ைற்றும் குடும்பத்தினரு்டன 
்தர்டரந்து இமைந்திருககும் விதத்தில் Facebook ஐ 
எவவரறு பயனபடுத்துவது எனபமதப் பற்ைி உள்நரட்டு 
வனமுமை, பரலியல் பலரத்கரரம், பின்தர்டரதல் 
கபரனைவற்ைிலிருந்து ைீண்டவரகளுககு உதவும் 
குைிகககரமை இந்த வழிகரட்டி ்கரணடுள்ைது.

NNEDV எனபது உள்நரட்டு வனமுமையில் 
பரதிககப்பட்்டவரகளுககரகப் கபரரரடும் முனனைி 
அமைப்பரகும், கைலும் அதன வழககைிஞரகள் உள்நரட்டு 
வனமுமையின ெிககலரன கரரைஙகள் ைற்றும் பல்கவறு 
வமகயரன விமைவுகமை தீரககும் பலதரப்பட்்ட 
திட்்டஙகமை வழஙகுவது்டன, முயற்ெிககவும் ்ெய்கினைனர. 
கைலும் தகவலுககு, nnedv.org ஐப் பரரமவயி்டவும்.
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குடும்பஙகள், நணபரகள், 
ெமூகஙகள் ஆகியவற்று்டன தஙகள் 
வரழகமகயின ைிக முககிய பகுதிகமைப் 
பகிர அனுைதிககும் ைிகவும் 
்வைிப்பம்டயரன, இமைககப்பட்்ட 
உலமக ெமூக ஊ்டகம் உருவரககுகிைது.

நிமனவில் 
்கரள்ைவும்: 

நீஙகள் வனமுமையரல் பரதிககப்பட்்டவரரக 
இருந்து, உதவி கதமவப்பட்்டரல், 

்பணகளுககரன பரதுகரப்பு ைற்றும்/
அல்லது ைனித உரிமைகள் ெரரந்த ஓர 
அமைப்மபத் ்தர்டரபு்கரள்ைவும். 



்பரதுவரக, நீஙகள் கெரககும் ஒவ்வரரு நணபரும் நீஙகள் எனன இடுமகயிடுகிைீரகள் 
எனபமதப் பரரககககூடும் ைற்றும் உஙகள் தனியுரிமை அமைப்புகமைப் 
்பரறுத்து, உஙகள் நணபரகைின நணபரகளும் நீஙகள் எனன இடுமகயிடுகிைீரகள் 
எனபமதப் பரரககககூடும். பரதிப்பிலிருந்து ைீண்ட ெிலருககு, அவரகளுககுத் 
தீஙகு ்ெய்தவரகளும்டய நட்மப ைறுப்பதும் அல்லது அவரகமைத் தடுப்பதும் 
கூ்ட முடியரததரக இருககககூடும், கைலும் தீஙகு ்ெய்தவர மூலம் அபரயம் ைற்றும் 
கட்டுப்படுத்தககூடிய ந்டத்மத அதிகரிககவும் கூடும். பினவரும் வழிகைில் நீஙகள் 
யரரு்டன, எனன பகிரகிைீரகள் எனபமதக நிரவகிககலரம்.  

பரரமவயரைமரத் கதரந்்தடுககலரம்
Facebook இல் தகவமலப் பகிரும் கபரது, அந்த 
உள்ை்டககத்மதப் பரரககககூடிய பரரமவயரைமரத் 
கதரந்்தடுககலரம். ஓர இடுமகமய எவவரறு பகிர 
விரும்புகிைீரகள் எனபதன ைீதரன அதிகப்படியரன 
கட்டுப்பரட்ம்ட உஙகளுககு வழஙகும், ்பரது, நணபரகள், 
நரன ைட்டும் அல்லது தனிப்பயன கபரனை விருப்பஙகள் 
உஙகளுககு உள்ைன. குைிப்பிட்்ட நணபரகைின 
பட்டியல்கமை உருவரககுவதன மூலம், ஏகதனும் இடுமக 
அல்லது ப்டத்திற்கரன பரரமவயரைரகமை விமரவரக 
கட்டுப்படுத்தலரம். இந்தப் பரரமவயரைர கதரவு விருப்பஙகள் 
தனிப்பட்்ட இடுமககள், ப்ட ஆல்பஙகள், அைிமுகம் பிரிவின கீழ 
உள்ை உஙகள் அடிப்பம்ட தகவல் ஆகியவற்ைின பகுதியரகக 
கரைப்ப்டலரம், இருப்பினும் ெில விஷயஙகள் எப்கபரதும் 
்பரதுவிகலகய (எப்கபரதும் ்பரதுவில் இருப்பமவ எமவ 
எனபமதப் பற்ைி அடுத்த பககத்தில் கைலும் அைிக) இருககும் 
எனபமத நிமனவில்்கரள்ைவும். உஙகள் Facebook 
சுயவிவரத்தின வலதுமகப் பககத்தில் உள்ை தனியுரிமைக 
குறுககுவழிகள் ஐகரமனக கிைிக ்ெய்வதன மூலம் ்பரது 
ைற்றும் நணபரகள் எவவரறு பரரப்பரரகள் எனபமத "இவரரகக 
கரட்டு" எனை அம்ெத்மதப் பயனபடுத்திப் பரரககலரம்.

புதிய நணபரகமை ஏற்கும் கபரது, 
கவனத்து்டன இருககவும்
Facebook ஆனது நிஜ உலகில் இருப்பவரகமைக 
குைிககும் அெல் ்பயரகள் ைற்றும் அஙகீகரிககப்பட்்ட 
அம்டயரைஙகமையும் அடிப்பம்டயரகக ்கரண்டது. 
துரதிர்ஷ்டவெைரக, ெில முமைககட்்டரைரகள் 
பரதிககப்பட்்டவரகைின தகவலுககரன அணுகமலப் ்பை, 
புத்திெரலித்தனைரன யுகதிகமைப் பயனபடுத்துகினைனர. 
நீஙகள் ஏற்கனகவ நணபரரக உள்ை ஒருவரி்டைிருந்து புதிய 
நட்புககரன அமழப்மபப் ்பற்ைரல், அவர புதிய சுயவிவரத்மத 
உருவரககியுள்ைரரர எனறு அவரி்டம் ககட்கவும். ெில 
கநரஙகைில், முமைககட்டில் ஈடுபடும் தனிநபரகள் அவரகள் 
்தர்டரபு்கரள்ை விரும்பும் நபரின நணபமரப் கபரனை 
திருட்டுத்தனைரன கைககுகமை உருவரககுவரரகள்.

குழந்மதகளுககுப் பயிற்ெியைிககவும்
ெில இைம்பருவத்தினர அதிகப்படியரன "நணபரகள்" 
்கரணடிருப்பமத ்கௌரவத்திற்கரன ைற்றும் 
பிரபலைரனதற்கரன அம்டயரைைரக நம்புகினைனர. உஙகள் 
குழந்மதகைி்டம் தனியுரிமை, பரதுகரப்பு ைற்றும் ்தரியரத 
நபரகைி்டைிருந்து வரும் நட்புககரன அமழப்புகமை ஏற்பதில் 
ஏன தயககம் கரட்்ட கவணடும் கபரனைவற்மைப் பற்ைி கபெவும். 

தனியுரிமைமய விவரதிககவும்
நணபரகள் உஙகமைப் பற்ைிய உள்ை்டககத்மத 
இடுமகயி்டககூடும் அல்லது உஙகமைக அம்டயரைப்படுத்தக 
கூடும் எனபதரல் உஙகள் தனியுரிமைமயப் பரதுகரப்பது 
எனபது உஙகமை ைட்டுகை ெரரந்தல்ல. அந்த விஷயஙகள் 
உஙகள் கரலகககரட்டில் (அடுத்த பககத்தில் பரரககலரம்) 
கரட்்டப்ப்ட கவணடுைர எனபமத நீஙகள் நிரவகித்தரலும், 
நணபரகைின இடுமககள் அல்லது ப்டஙகள் ஆகியமவ உஙகள் 
்ெரந்த அமைப்புகமைக கவனத்தில் ்கரள்ைரைல் அவரகைின 
கரலகககரட்டில் கரட்்டப்படும். முமைககடு ்ெய்தவரின 
நணபரகள் முமைககட்்டரல் பரதிககப்பட்்டவரின Facebook 
நணபரகைரகவும் இருப்பதரல் இது கவமலககுரியதரக இருககும். 

 • அம்டயரைப்படுத்தப்பட்்டவரகள் உள்ை்டககத்மதப்  
   பரரகக அனுைதிககும் ்பட்டியின கதரமவ நீககவும். 

பரரமவயரைரகள் கதரவியில் உள்ை தனிப்பயன 
தனியுரிமை விருப்பத்தில் இதமனக கரைலரம். 

 • எப்கபரது யரரரல் அம்டயரைப்படுத்தப்பட்டீரகள்  
   எனபமத அைிய அம்டயரை ைதிப்பரய்வுக கருவிமயப் 

பயனபடுத்தவும் ( இந்த அம்ெத்மதப் பற்ைி பககம் 4 இல் 
கைலும் அைியவும்). 

 • உஙகள் தனியுரிமை முனனுரிமைகமைப் பற்ைி  
  நணபரகள் ைற்றும் குடும்பத்தினரு்டன கபெவும். 

 • உஙகள் பைியி்டம், நீஙகள் தனனரரவலரரகப்  
   பைியரற்றும் இ்டஙகள் அல்லது நீஙகள் பஙகு்கரள்ளும் 

ெமூகத்தில் உள்ை ஏ்ஜனெிகள் ஆகிகயரர பைியரைர, 
தனனரரவலரகள் அல்லது நிகழவுகமைப் பற்ைிய 
தகவல்கமை இடுமகயிடுவதரகக கண்டைிந்தரல், உஙகள் 
தகவல்கமை தனிப்பட்்டதரக மவககக ககட்கவும். 

2

Facebook இல் நணபர பட்டியல்கமைப் உருவரககுவமதப் பற்ைி கைலும் அைிய, இஙகு கிைிக ்ெய்யவும்:

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

உஙகளுககுத்  
்தரியுைர?

யரர உஙகள் Facebook 

்ெயல்பரட்ம்டப் 

பரரககலரம் எனபமத 

இயல்புநிமல 

அமைப்புகமைப் 

பயனபடுத்தி 

அல்லது தனித்தனி 

இடுமககளுககரன 

பரரமவயரைரகமைத் 

கதரந்்தடுப்பதன 

மூலம் 

கதரந்்தடுககலரம்.

பரதுகரப்புககரன முதல் அரண: 
உஙகள் உள்ை்டககத்மத யரர 
பரரககலரம் எனபமத நிரவகித்தல்



நீஙகள் பகிரவமத யர்ரல்லரம் பரரககலரம்? 
யரர உஙகள் Facebook ்ெயல்பரட்ம்டப் பரரககலரம் எனபமத 
“தனியுரிமை அமைப்புகள்”/ “யரர எனது விஷயத்மதப் பரரககலரம்” 
எனபதில் உள்ை இயல்புநிமல அமைப்புகமைப் பயனபடுத்தி அல்லது 
தனிப்பட்்ட இடுமககளுககரன பரரமவயரைரகமைத் கதரந்்தடுப்பதன 
மூலம் கதரந்்தடுககலரம். எந்த கநரத்திலும் இரணடு இ்டஙகைில் ஒரு 
இ்டத்தில் உஙகள் பரரமவயரைரகமைத் கதரந்்தடுககலரம், கைலும் 
அது உஙகள் அடுத்த இடுமகயில் இயல்புநிமலயரக அமைககப்படும். 
கவறு விதைரகக கூறுவ்தனைரல், நீஙகள் முதல்முமை “்பரது” அல்லது 
“நணபரகளுககு” என அமைத்தரல், அதமன நீஙகள் ைரற்றும் வமர 
அடுத்தடுத்த இடுமகயின பரரமவயரைரரக அதுகவ அமைககப்படும். 
முந்மதய பககத்தில் விவரித்துள்ைது கபரல, பட்டியல்கமைப் பயனபடுத்தி 
ஒரு குைிப்பிட்்ட இடுமகமய ஒரு நணபர பரரககரைல் தடுககலரம், அல்லது 
குைிப்பிட்்ட நணபரகளுககு ைட்டுகை இடுமகமயக கரணும்படி அமைககலரம். 
முனபு தனியுரிமை அமைப்புகமைப் பயனபடுத்தவில்மல எனைரல், க்டந்த 
இடுமககைின பரரமவயரைரகமையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். நீஙகள் 
உஙகள் ்ெரந்த தகவல்கைின தனியுரிமைமய ைட்டுகை கட்டுப்படுத்த 
முடியும் எனபமத நிமனவில் ்கரள்ைவும், நீஙகள் கவ்ைரருவரின 
கரலகககரட்டில் ஏதரவது இடுமகயிட்்டரல், அது அவரகைின தனியுரிமை 
அமைப்புகைினபடிகய ்ெயல்படும். 

யர்ரல்லரம் உஙகமைக கண்டைியலரம்? 
நீஙகள் Facebook இன கெமவ விதிமுமைகமைப் பினபற்ைி, உஙகள் 
சுயவிவரத்தில் உணமையரன ்பயமரப் பயனபடுத்தி இருந்தரல், யரர 
கவணடுைரனரலும் உஙகமைப் பரரககலரம், உஙகள் ்பயமரப் பயனபடுத்தி 
உஙகள் சுயவிவரத்மதக கரைலரம். நீஙகள் பயனபடுத்தும் தனியுரிமை 
அமைப்புகமைப் ்பரறுத்து அவரகள் பரரககும் தகவல்கைின அைவு இருககும். 
உஙகள் ைினனஞெல் அல்லது ஃகபரன எண மூலம் உஙகள் சுயவிவரத்மத 
யர்ரல்லரம் கத்டலரம் எனபமதயும் கட்டுப்படுத்தலரம். இத்தமகய 

விருப்பஙகமை உஙகள் தனியுரிமை 
அமைப்புகள் பககம் அல்லது அைிமுகப் 
பககத்தில் (அமைப்மபப் பரரத்து 
திருத்த, அதன கைலரக நகரவும்) 
நிரவகிககலரம். அைிமுகம் பிரிவு 
உஙகள் ைற்ை தனிப்பட்்ட தகவல்கமை 
யர்ரல்லரம் பரரகக முடியும் 
எனபமதக கட்டுப்படுத்த உதவுகிைது. 
உஙகள் கரலகககரட்ம்ட கதடு 
்பரைிகள் கநரடியரகக கரட்்டலரைர 
அல்லது கவண்டரைர எனபமதயும் 
நீஙகள் கதரந்்தடுககலரம். “அமை” 
எனபதரக இதமன அமைத்திருந்தரல், 

Google அல்லது Bing கபரனை கதடு ்பரைிகள், அல்லது நணபரகமைத் 
கதடும் தைஙகள் மூலம் உஙகள் ்பயமரத் கதடும்கபரது, Facebook 
சுயவிவரம் கரட்்டப்ப்டரது. யரரரவது பரதிககப்பட்்டவரகமைத் கதடும் 
கபரது அவரகளுககுக கரட்்டப்படும் தகவல்கமைக கட்டுப்படுத்த இந்த 
விருப்பம் முககியைரனதரகும். எப்படி இருப்பினும், நீஙகள் “்பரது” என 
இடுமகயிட்்ட உள்ை்டககம், இனனும் கதடு ்பரைிகைில் கரட்்டப்படும் 
எனபமத நிமனவில் ்கரள்ைவும். இந்த அமைப்மப “அமை” எனபதரக 
அமைககும் கபரது, பரரமவயரைர கதரவி மூலம் யர்ரல்லரம் முந்மதய 
ைற்றும் வருஙகரல இடுமககமைப் பரரககலரம் எனபமதத் கதரந்தடுககலரம். 
நீஙகள் பகிரும் விஷயஙகள் ைற்றும் உஙகள் தனியுரிமை அமைப்புகைின 
அடிப்பம்டயில், உஙகைின நிகழகரலத் தகவல்கமைப் ைற்ைவரகள் பரரகக 
முடியும். பரதிககப்பட்்டவரகள், பரதுகரப்பரக இருகக இருப்பி்டத் தனியுரிமை 
ைிக முககியைரன ஒனைரகும். Facebook ்ெய்திகமை உஙகள் ்ெல்கபரன 
மூலம் அனுப்பும் கபரது, இருப்பி்டப் பகிரதல் அம்ெத்மத அமைத்திருப்பமத 
உறுதி்ெய்து்கரள்ைவும், இல்மல்யனில் உஙகள் ்ெய்திமயப் ்பறும் 
நபரரல் உஙகைின அெலரன, இருப்பி்டத்மத வமரப்டத்தின மூலம் 
முழுமையரக அைிய முடியும்.

அம்டயரைப்படுத்துவதில் இருந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துவது? 
அம்டயரைப்படுத்துதல் எனபது ைற்ைவரகமை உஙகள் கரலகககரட்ம்ட 
கண்டைிய அனுைதிககும் Facebook இல் உள்ை ைற்்ைரரு ்ெயல்பர்டரகும். 
உஙகள் தனியுரிமை அமைப்புகமைப் பயனபடுத்தி, உஙகள் கரலகககரட்டில் 
கதரனறும் முன எல்லர அம்டயரைஙகமையும் அனுைதி ககட்கத் 
கதரந்்தடுககலரம், நீஙகள் அம்டயரைப்படுத்தப்பட்டுள்ை இடுமககைின 
பரரமவயரைரகமைக கட்டுப்படுத்தலரம், “அம்டயரைப் பரிந்துமர” 
அம்ெத்மத அமைககலரம். உஙகமைப் பற்ைிய அம்டயரைப்படுத்தல்கமை 
அகற்ைலரம், எனினும் அம்டயரைத்மத அகற்றுவது அல்லது அம்டயரைத்மத 
அனுைதிககரைல் இருப்பது, Facebook இலிருந்து இடுமக அல்லது ப்டத்மத 
அகற்ைரது. அந்த விருப்பஙகள் உஙகள் ்ெரந்த கரலகககரட்டில் எனன 
கரட்டுப்படும் எனபமதக கட்டுப்படுத்த ைட்டுகை அனுைதிககினைன. நீஙகள் 
உஙகள் தனியுரிமைமயப் பற்ைி கவமல ்கரண்டரல், புமகப்ப்டஙகள் அல்லது 
இடுமககமை நீககுைரறு தனிநபரகைி்டம் ககட்க, Facebook இன ெமூகப் 
புகரரைிப்புக கருவிமயப் பயனபடுத்தலரம். உஙகளுககு தீஙகுவிமைவிககும் 
அல்லது Facebook இன ெமூகத் தரநிமலகமை ைீறும் வமகயில் ஏதரவது 
இடுமகயி்டப்பட்டிருந்தரல், அதமனப் பற்ைி Facebook இ்டம் புகரைிககலரம். 
தீஙகு விமைவிககும் ைற்றும் துனபுறுத்தும் உள்ை்டககத்மதப் பற்ைி, ெட்்ட 
அமைப்புகைி்டமும் புகரரைிககலரம்.

உஙகமைப் பற்ைி ைற்ைவரகள் எனன கூறுகிைரரகள்? 
பிைரின ்ெரந்த கரலகககரட்டிலும் Facebook இன ைற்ை இ்டஙகைிலும் 
ைற்ைவரகள் உஙகமைப் பற்ைி எனன கூறுகிைரரகள் எனபமதக 
கட்டுப்படுத்த முடியரது எனைரலும், உஙகள் கரலகககரட்டில் ைற்ைவரகள் 
எனன ்ெய்கிைரரகள் எனபமதக கட்டுப்படுத்தலரம். கரலகககரடு ைற்றும் 
அம்டயரைப்படுத்துதல் எனபதன கீழ, உஙகள் கரலகககரட்டில் யரர 
இடுமகயி்டலரம், யரர உஙகள் கரலகககரட்ம்டப் பரரககலரம் எனபமதக 
கட்டுப்படுத்த முடியும்.

இயல்புநிமலயரக: எது்வல்லரம் ்பரதுவில் இருககும் 
உஙகள் தனியுரிமைமய விரிவரகக Facebook பல விருப்பஙகமை உஙகளுககு 
வழஙகினரலும், உஙகள் கரலகககரட்ம்ட யரரரவது பரரககும் கபரது ெில 
தகவல் எப்கபரதும் கிம்டககககூடும். உஙகள் ்பயர, தற்கபரமதய சுயவிவரப் 
ப்டம், தற்கபரமதய அட்ம்டப் ப்டம், உஙகள் ்நட்்வரரககுகள், பரலினம் 
ைற்றும் பயனர ID ஆகியமவ இந்தத் தகவலில் உள்ை்டஙகும். பரதிப்பிலிருந்து 
ைீண்டவரகள் பகிர கவணடிய தகவல் பற்ைித் திட்்டைி்ட விரும்பலரம், 
்பரதுவரன சுயவிவரம் அல்லது அட்ம்டப் ப்டத்மதப் பயனபடுத்தலரம் 
அல்லது தனியுரிமைமயப் பரரைரிப்பதற்கரக ஏகதனும் ்நட்்வரரககில் 
இருகக கவணடுைர எனபமதத் தீரைரனிககலரம். 
்பரது இடுமககைில் விருப்பம் ்தரிவிப்பது அல்லது கருத்திடுவது: 
ைற்ைவரகைின சுயவிவரம் அல்லது நிறுவனத்தின பககஙகைில் உள்ை 
இடுமககள் அல்லது ப்டஙகளுககரன தனியுரிமை அமைப்புகைின கட்டுப்பரடு 
அவரகளுககுரியது எனபமதக கருத்தில் ்கரள்ைவும். இல்மல்யனில், கவறு 
ஒருவர ்பரதுவில் (யரர கவணடுைரனரலும் பரரககலரம்) அமைத்துள்ை 
ப்டத்தின ைீது நீஙகள் விருப்பம் ்தரிவித்தரகலர அல்லது கருத்து 
வழஙகினரகலர, உஙகள் கருத்தும் விருப்பமும் ்பரதுவில் கரட்்டப்படும். 
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கட்டுப்பரட்ம்டத் திரும்பப்்பறுதல்:
உஙகள் தனியுரிமை அமைப்புகமை 
ைதிப்பரய்வு ்ெய்தல்

தனியுரிமை அடிப்பம்டகள் கருவி
பயனரகள் Facebook இல் தஙகள் தகவல் ைற்றும் அனுபவத்மத 
முழுவதுைரகக கட்டுப்படுத்த உதவும்படி தனியுரிமை அடிப்பம்டகள் 
கருவி வடிவமைககப்பட்டுள்ைது. உஙகள் தனியுரிமைமய எைிதரகக 
கட்டுப்படுத்த, இமதப் பயனபடுத்தலரம்.



உஙகள் கைகமக யரர அணுகலரம் எனபமதப் பரதுகரப்பு அமைப்புகள் கட்டுப்படுத்தும். 

பரதிப்பிலிருந்து ைீண்டவரகளுககு இது ைிக முககியைரனதரகும். முமைககட்டில் ஈடுபடுபவரகள், 

க்டவுச்ெரல்மலக கைிப்பதன மூலம் பரதிப்பிலிருந்து ைீண்டவரகைின கைகமக அணுக 

முயற்ெிககலரம். பரதுகரப்பு அமைப்புகமைப் பயனபடுத்தி, கவறு ஒருவர உஙகள் கைககில் உள்நுமழய 

முடியரது எனபமத உறுதி்ெய்து்கரள்ைலரம். பரதிப்பிலிருந்து ைீண்டவரகளுககரன ெில முககியைரன 

அமைப்புகள் பினவருைரறு:

பரதுகரப்புக ககள்விகள் 
்பரும்பரலரன பரதுகரப்புக ககள்விகள் முமைககட்டில் 
ஈடுபடுபவர பதிலைிககககூடிய அல்லது பதிமலக 
கைிககககூடிய வழககைரன தனிநபர ெரரந்த ககள்விகைரக 
இருககும்.  இந்தக ககள்விகளுககு கநரமையரக 
பதிலைிகக கவணடியது அவெியைில்மல. நீஙகள் ைட்டும் 
நிமனவுகூைககூடிய ்ெரல் அல்லது ்ெரற்்ைர்டமரப் 
பயனபடுத்தி, உஙகள் பதில்கமை உத்திப்பூரவைரக 
அமைககலரம், எனகவ, முமைககட்டில் ஈடுபடுபவரகள் 
பதிமலக கைித்து உஙகள் க்டவுச்ெரல்மல ைீட்்டமைகக 
முடியரது. 

உள்நுமழவு அைிவிப்புகள்
முனனதரக நீஙகள் பயனபடுத்தரத கைினி அல்லது 
ெரதனத்திலிருந்து உஙகள் கைகமக யரரரவது அணுக 
முயற்ெித்தரல், ைினனஞெல் அல்லது உமரச்ெய்தி மூலைரக 
அைிவிப்புகமைப் ்பறுவீரகள். 

உள்நுமழவு அனுைதிகள் 
நீஙகள் கவ்ைரரு இமைய உலரவி அல்லது ெரதனத்திலிருந்து 
உஙகள் கைககில் உள்நுமழந்தரல், உஙகள் கைகமக 
அணுகுவதற்கு பரதுகரப்புக குைியீடு கவணடும். 

அஙகீகரிககப்பட்்ட ெரதனஙகள் 
உஙகள் கைகமக அணுக அனுைதிககப்பட்்ட ெரதனஙகமை 
நிரவகிககலரம், கைலும் அைியப்ப்டரத ெரதனத்திலிருந்து 
உஙகள் கைகமக யரரரவது அணுக முயற்ெித்தரல் அதுவும் 
உஙகளுககுத் ்தரிவிககப்படும். கூட்்டரைரின ெரதனத்திலிருந்து 
தனது கைகமக அணுகியிருந்து, இனி அந்தச ெரதனத்திலிருந்து 
அணுக விரும்பரத பரதிககப்பட்்டவருககு இது உதவிகரைரக 
இருககும்.

இயககத்திலுள்ை அைரவுகள் 
இது முககியைரக கவனத்தில் ்கரள்ை கவணடியதரகும், 
ஏ்னனில் இது தற்கபரது இயககத்திலுள்ை அல்லது 
உள்நுமழவில் உள்ை அைரவுகமைக கரட்டும். உஙகள் 
கைகமக அணுகியிருந்தரல் அல்லது கைகமகப் 
பயனபடுத்திய பயனபரட்டிலிருந்து ்வைிகயை 
ைைந்துவிட்்டரல், இயககத்திலுள்ை அைரவுகைில் இருப்பீரகள். 
கவறு யரரரவது உஙகள் கைகமக அணுகி இருந்தரல், அதுவும் 
கரட்்டப்படும். இதுகபரனை ெையத்தில், உஙகள் கைகமக 
்தர்டரந்து அணுகுவதிலிருந்து ெரதனத்மதத் தடுககும் 
‘்ெயல்பரட்ம்ட முடி’ எனும் விருப்பத்மதத் கதரவு்ெய்யலரம். 

அைிவிப்புகள் 
யரரரவது ஒருவர உஙகளுககு நட்புக ககரரிகமகமய 
அனுப்புதல், உஙகமை அம்டயரைப்படுத்துதல் அல்லது 
உஙகள் இடுமகயில் யரரரவது கருத்துககமைத் ்தரிவித்தல் 
கபரனை பலதரப்பட்்ட ்ெயல்பரடுகமை உஙகளுககுத் 
்தரிவிப்பமத Facebook அனுைதிககிைது. இந்த அைிவிப்புகமை 
ஒவ்வரனைரகப் பரரத்து, எப்கபரது எந்த அைிவிப்பு கவணடும் 
எனபமதத் தீரைரனிககலரம். ைினனஞெல், Facebook இல் 
அல்லது உமரச்ெய்தி அனுப்புதல் மூலைரக அைிவிப்புகமைப் 
்பை, கதரவு்ெய்யலரம்

உஙகள் தகவமலப் பதிவிைககும் (DYI) கருவி 
இந்தக கருவியரனது, உள்ை்டககம் ைற்றும் உஙகள் கைககு்டன 
்தர்டரபும்டய பிைரின இடுமககள் ைற்றும் ப்டஙகள் 
கபரனைவற்மையும் நீஙகள் கிைிக ்ெய்த விைம்பரஙகள் 
கபரனை உள்நுமழவு இல்லரைல் அணுகமுடியரத ெில 
்ெயல்பரட்ம்டயும் பதிவிைகக உஙகமை அனுைதிககும்.  
முமைககட்டில் ஈடுபடுபவர, துனபுறுத்துபவர ைற்றும் 
கதமவயில்லரத ்தர்டரபு ஆகியவற்றுககரன ஆதரரஙகமைப் 
பரதிப்பிலிருந்து ைீண்டவர பரதுகரப்பரக மவத்திருப்பதற்கரன 
ஒரு ெிைந்த வழியரக இந்தக கருவி பயனபடுகிைது. இந்தக 
கருவிமயப் பயனபடுத்தி, உஙகள் கரலகககரட்டில் உள்ை 
இடுமககள், நட்புக ககரரிகமககள், நீஙகள் நீககிய நணபரகள், 
அனுப்பிய ைற்றும் ்பற்ை ்ெய்திகள் (நீஙகள் நீககரத வமர), 
கைகமக அணுகிய IP முகவரிகைின வரலரறு கபரனை கைலும் 
பலவற்மைப் பதிவு்ெய்யலரம். Facebook முழு வரலரற்மையும் 
தககமவத்துக ்கரள்ைவில்மல எனைரல், கைகமக அணுகிய 
IP முகவரிகைின முழு வரலரறும் இருககரது எனபமதக 
கவனத்தில் ்கரள்ைவும். இந்தத் தகவமலப் பதிவிைகக, 
உஙகள் ்பரதுக கைககு அமைப்புகளுககுச ்ெனறு ‘உஙகள் 
Facebook தரவின நகமலப் பதிவிைககு’ எனபமதக கிைிக 
்ெய்யவும். இந்தப் பதிவிைககத்தில் உஙகள் தனிப்பட்்ட 
தகவல் அதிகைரக உள்ைது, எனகவ இது முககியைரனதரகும், 
யரரவது ஒருவர இந்த ைினனஞெமல அணுக முடிந்தரல், 
நீஙகள் கெைிககும் இ்டத்மதப் பரதுகரப்பரக மவககவும். 
்தரந்தரவு அல்லது கதமவயில்லரத ்தர்டரமப கைினியில் 
புமகப்ப்டம் அல்லது ஸகரீனஷரட்்டரக பதிவு்ெய்யுைரறு 
பரதிப்பிலிருந்து ைீண்டவரகள் ஊககுவிககப்படுகிைரரகள். 
இடுமகயில் உள்ை விருப்பஙகள் கபரனை ெில உள்ை்டககம் 
DYI இல் கெரககப்ப்டரது கைலும் பதிவிைககம் முடியும் முனகப 
உள்ை்டககம் முமைககட்டில் ஈடுபட்்டவரரல் நீககப்ப்டககூடும். 
எப்கபரதரவது கதமவப்படும் எனபதரல், ப்டஙகள் மூலம் 
இந்தத் தகவமலப் பரதுகரககவும். DYI கருவிமயப் பற்ைிய 
கைலும் தகவலுககு, இமதப் பரரககவும்: 
https://www.facebook.com/help/download.
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பரதுகரப்புககரன இரண்டரவது 
அரண: பரதுகரப்பு அமைப்புகள் 
ைற்றும் அைிவிப்புகள்

பரதுகரப்பு 
ெரிபரரப்புக கருவி 

விருப்பஙகமை 
விமரவரக 
ைதிப்பரய்வு 

்ெய்யவும், உஙகள் 
கைககில் கூடுதல் 

பரதுகரப்மபச 
கெரககவும் இந்தக 

கருவிமயப் 
பயனபடுத்தலரம்.

facebook.com/ 
securitycheckup 



பரதிககப்பட்்டவரகமைத் ்தரந்தரவு ்ெய்ய, முமைககட்டில் 
ஈடுபடுபவரகள், பின்தர்டரபவரகள் ைற்றும் கைரெடியரைரகள் 
பல்கவறு ஆனமலன இ்டஙகமை முமைகக்டரகப் 
பயனபடுத்துவரரகள். Facebook ஐ முமைகக்டரகப் பயனபடுத்துதலில் 
உள்ை்டஙகுபமவ: இடுமககள் அல்லது தனிப்பட்்ட ்ெய்திகள் மூலம் 
அசசுறுத்துவது அல்லது ்தரல்மலத் தருவது; தீஙகு விமைவிகக 
அல்லது துயரப்படுத்த, நபரின ஒப்புதல் இல்லரைல் ப்டஙகள் அல்லது 
தகவமல இடுமகயிடுவது; பரதிககப்பட்்டவரின க்டவுச்ெரல்மலப் 
்பற்று அவரது அனுைதியிலரைல் கைகமக அணுகுவது; அல்லது 
ஆள்ைரைரட்்டம் ்ெய்வது.

வன்கரடுமை ்ெய்பவரகைின இந்த உகதிகள் ஏற்றுக்கரள்ை 
முடியரதது எனைரலும், அவரகள் Facebook கெமவ விதிமுமைகமை 
ைீைைரலும் இருககலரம், கைலும் தனிப்பட்்ட முமையில், 
ெட்்டத்திற்குப் புைம்பரக இருககலரம் அல்லது இல்லரைல் கபரகலரம். 
இதன கரரைைரக, Facebook மூலம் யரரவது பரதிப்பிலிருந்து 
ைீண்டவரகமைத் ்தரந்தரவு ்ெய்யும் கபரது அவரகளுககுக 
கிம்டககும் விருப்பஙகள் ைற்றும் வைஙகமைப் பற்ைி அைிய இது 
முககியைரனதரகும்.

நட்மப விலககுதல் அல்லது தடுத்தல் Facebook இல் ்தரந்தரவு ்ெய்பவமர 
அம்டயரைம் கரட்்ட, பயனருககு இரணடு விருப்பஙகள் உள்ைன. 
 • நட்மப விலககுதல்: ஒருவரின நட்மப விலககும் கபரது, “நணபரகள்”  
   பரரமவயரைரகைில் நீஙகள் அமைத்த ்ெயல்பரடுகமை (ப்டஙகள், 

புதுப்பிப்புகள், இடுமககள்) அந்த நபர இனிகைல் கரைைரட்்டரர. 
கூடுதலரக, அவரகைின ்ெயல்பரடுகள் உஙகள் ்ெய்தி வழஙகலில் 
கரட்்டப்ப்டரது. எனினும், “்பரது” பரரமவயரைரகளு்டன நீஙகள் 
இடுமகயிட்்டது, உஙகள் கரலகககரட்டில் பரஸபர நணபரகள் வழஙகிய 
இடுமககள் ைற்றும் பரஸபர நணபரின கரலகககரட்டில் நீஙகள் வழஙகிய 
கருத்துககள் உட்ப்ட உஙகள் சுயவிவரத்தில் ்பரதுவரக உள்ைமவகமை 
அவரகைரல் இனனும் கரை முடியும். உஙகமை நணபரரகச கெரகக, 
அவரகள் ைீணடும் ககரரலரம். 

 • தடுத்தல்: ஒருவமரத் தடுககும் கபரது, உஙகள் கரலகககரட்டுச  
   ் ெயல்பரட்ம்டக கரை முடியரது, ்ெய்தி அனுப்பகவர அல்லது 

அம்டயரைபடுத்தகவர அல்லது கவ்ைரரு நட்புக ககரரிகமகமய 
உஙகளுககு அனுப்பகவர முடியரது (தடுப்பது, அவரின நட்மபயும் 
தரனரககவ விலககும்). நீஙகள் அவரகைின ்ெயல்பரடுகமையும் கரை 
முடியரது. பயனபரடுகைில் அல்லது குழுககைில் உஙகள் ்பரது தகவல் 
ைற்றும் ்ெயல்பரடுகமை அவரகைரல் இனனும் கரை முடியும். 

இந்த விருப்பஙகமைப் பயனபடுத்துவமதத் தீரைரனிகக, உஙகள் ைதிப்பீடு 
ைற்றும் இயல்புைரமவப் பயனபடுத்தவும். பின்தர்டரபவரகள் ைற்றும் 
முமைககட்டில் ஈடுபடுபவரகள், பரதிககப்பட்்டவரகமைத் தஙகைது கட்டுப்பரட்டில் 
தககமவத்துக்கரள்ை உஙகமைக கணகரைிப்பரரகள் அல்லது அசசுறுத்துவரரகள், 
அணுகமல பரதிப்பிலிருந்து ைீண்டவர வரம்பிடும்கபரது, ெில கநரஙகைில் 
முமைககட்டில் ஈடுபடுபவரகள் அசசுறுத்தல்கள் ைற்றும் ெணம்டயிடுவமத 
அதிகரிப்பது உட்ப்ட ெில பிை கட்டுப்பரட்டு முமைகள் அல்லது ஆபத்தரன 
்ெயல்பரடுகமை ஈடுப்டலரம். முமைககட்டில் ஈடுபடுபவரகள் உ்டனரன உைவுமுமை 
அல்லது ்தர்டரமப முடித்துக்கரள்வது பரதிப்பிலிருந்து ைீண்ட பலருககு 
ஆபத்தரகலரம். எனகவ, இது பரதுகரப்புககரக திட்்டைிடுவதில் முககியைரனதரகும் 
கைலும் பரதிககப்பட்்டவரகளுககரன அனுபவம் வரய்ந்த வழககைிஞமரத் 
்தர்டரபு்கரள்ைவும். ்தர்டரமபத் துணடிப்பதரல் முமைககட்டில் ஈடுபட்்டவர 
்ெய்யககூடிய ்ெயமலப் பற்ைிய அசெம் இருந்தரல், கைலும் தகவல் ைற்றும் உதவிககு 
உஙகள் உள்ளூர வனமுமை திட்்டம் அல்லது கரவல்துமைமயத் ்தர்டரபு்கரள்ைவும். 
்நருஙகிய துமைவரின வனமுமை, பின்தர்டரதல், ைற்றும் முமைககடு பற்ைி 
கைலும் அைிய, ்பணகள் பரதுகரப்பு ைற்றும்/அல்லது ைனித உரிமைகள் ெரரந்த 
உஙகள் அருகில் உள்ை ஒரு நிறுவனத்து்டன ்தர்டரபு ்கரள்ளுஙகள்.  
www.nnedv.org இல் பரரமவயி்டலரம்.

இடுமகயி்டப்பட்டுள்ை உள்ை்டககம் தீஙகு விமைவிககககூடியது அல்லது தைத்மத 
ஒருவர தீஙகு விமைவிககும் வமகயில் பயனபடுத்துகிைரர எனில் அதமனப் 
பற்ைி Facebook இ்டம் ஒரு நபர, இடுமக அல்லது ப்டத்மதப் புகரரைிககலரம். 
இமத உஙகள் கரலகககரட்டிலிருந்து, யரகரர ஒருவர உஙகளுககு அனுப்பிய 
்ெய்தியிலிருந்து அல்லது உஙகள் ்ெய்தி வழஙகலிலிருந்து ்ெய்யலரம்.
உஙகள் கரலகககரட்டில் உள்ை இடுமககள், நீஙகள் அம்டயரைப்படுத்தப்பட்்ட 
இடுமககள் அல்லது தனிப்பட்்ட ்ெய்திகமைப் பற்ைி புகரரைிககலரம். உஙகமை 
அம்டயரைப்படுத்தியுள்ை அல்லது அம்டயரைப்படுத்தரத ப்டத்மதப் பற்ைியும் 
புகரரைிககலரம். ெில வமக உள்ை்டககத்மதப் புகரரைிப்பது பற்ைிய விமரவரன 
வழிமுமைகளுககு, இமதப் பரரககவும்: www.facebook.com/report.
எமதயரவது பற்ைி Facebook இல் புகரரைிப்பமதப் பற்ைிய ்பரதுவரன கூடுதல் 
தகவலுககு, இமதப் பரரககவும்: https://www.facebook.com/help/reportviolation. 
இந்தப் புகரரைிககும் விருப்பத்மதப் பயனபடுத்தும் கபரது, இடுமகயிட்்டவரி்டம் 
அந்த உள்ை்டககத்மத அகற்ை அல்லது ைரற்ை அவரகைி்டம் ககட்பதற்கரன கதரவும் 
உள்ைது, கைலும் இந்த உள்ை்டககத்மதப் பற்ைி ைற்்ைரரு நம்பிகமகயரன நபரி்டம் 
்தரிவிககலரம்.
உள்ை்டககம் Facebook இன கெமவ விதிமுமைகமை ைீைினரல், அகற்ைப்ப்டலரம். 
Facebook ெமூக தரநிமலகமைக ்கரணடுள்ைது கைலும் உள்ை்டககத்தில் 
வனமுமை அல்லது அசசுறுத்தல், வன்கரடுமை அல்லது துனபுறுத்துதல், 
்வறுககத்தகக உமர, பரலியல் வனமுமை ைற்றும் ்வைிப்பம்டயரன பரலியல் 
உள்ை்டககம் அல்லது ஆள்ைரைரட்்டம் ஆகியமவ இருந்தரல் உள்ை்டககம் 
அகற்ைப்படும். இந்த இமைப்மபப் பரரககவும்: Facebook இன ெமூக 
தரநிமலகைின முழு பட்டியல் ைற்றும் துனபுறுத்தல், அசசுறுத்தல்கமை அவரகள் 
எப்படி வமரயறுககிைரரகள் எனபது பற்ைிய கைலும் தகவலுககு https://www.
facebook.com/communitystandards ஐப் பரரககவும்.

குைிப்பி்டப்ப்ட கவணடிய முககியைரன ஒனறு துனபுறுத்தல், 
அசசுறுத்தல் அல்லது Facebook இல் உள்ை ைற்ை ந்டத்மதகள் பற்ைிய 
ஆதரரஙகமை பரதிப்பிலிருந்து ைீண்டவர பரதுகரப்பரக மவகக விரும்பினரல், 
இந்தப் புகரர ககரரிகமகமய ெைரபிப்பதற்கு முனபு, அவற்மை அகற்றுவதற்கரக 
்ெயல்பரட்ம்ட ஸகிரீனஷரட் எடுகக கவணடும் அல்லது DYI கருவிமயப் 
பயனபடுத்தி கெைிகக கவணடும். அகற்ைப்பட்்டவு்டன, உள்ை்டககத்மத ைீணடும் 
அணுக முடியரது.
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பரதுகரப்புககரன மூனைரவது 
அரண:பரதுகரப்பரக இருத்தல்

Facebook இல் உள்ை கருவிகள்: 

முமைககட்டில் ஈடுபடுபவரகமை ் வைிப்படுத்துவதற்கரன கருவிகள்: https://www.facebook.com/help/addressingabuse 

்பற்கைரரகள் ைற்றும் பயிற்றுனரகளுககரன கருவிகள்: https://www.facebook.com/help/parents&educators

Facebook இல் முமைககட்டில் ஈடுபடுபவரகமை 
்வைிப்படுத்துவது பற்ைி கைலும் தகவலுககு, 
Facebook இன உதவி மையத்தில் உள்ை 
பினவரும் இமைப்புகமைப் பரரககவும்:

https://www.facebook.com/communitystandards
https://www.facebook.com/communitystandards
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ெில உள்ை்டககஙகள் அல்லது இடுமககள் 
உஙகமை அசசுறுத்துவதரக அல்லது 
்தரந்தரவு ்ெய்வதரக நிமனத்தரலும், அமவ 
Facebook இன கெமவ விதிமுமைகமை 
ைீைரைல் இருககலரம், அதனரல் அவற்மை 
அகற்ை முடியரது. 

ெட்்ட வழிமுமைகள்

யரரரவது உஙகமைத் ்தரந்தரவு ்ெய்தரல், 
அசசுறுத்தல் ஏற்படுத்தினரல் அல்லது 
பரதுகரப்பு இல்லரத சூழநிமலமய 
உருவரககினரல், உள்நரட்டு வனமுமையரல் 
பரதிககப்பட்்டவரகளுககரன 
விருப்பஙகமைப் பற்ைி அைிய வழககைிஞர 
அல்லது ெட்்ட அைலரககப் பிரிமவத் 
்தர்டரபு்கரள்ைலரம். உஙகமை 
எப்படி பரதுகரப்பது ைற்றும் ஆனமலன 
்தரந்தரவுகமை ஆவைப்படுத்துவது, 
கிம்டககும் ெட்்ட வழிமுமைகள், 
்தரந்தரவுகள் அல்லது அசசுறுத்தல்கள் 
அதிகைரனரல் உஙகள் பரதுகரப்மப 
உறுதி்ெய்வது பற்ைிய திட்்டஙகமை 
உஙகளுககு அவரகள் எடுத்துககூறுவரரகள். 
Facebook இல் முமைககட்டில் ஈடுபடுபவரின 
்ெயல்பரடுகள் Facebook இன கெமவ 
விதிகமை ைீைரைல் அல்லது ெட்்டத்மத 
ைீைரைல் இருந்தரலும் ஒட்டு்ைரத்தைரக 
(உதரரைைரக ்தைிவற்ை ்தர்டர ்தரந்தரவு 
்ெய்திகள்) பயமுறுத்துவதரக அல்லது 
துனபுறுத்தவதரக எடுத்துக்கரள்ைப்படும். 

உஙகைி்டம் பரதுகரப்புககரன ஆர்டர 
அல்லது பிைருககு எதிரரக கட்டுப்படுத்தும் 
ஆர்டர இருந்தரல் அல்லது அமதக 
ககரரினரல், ஆர்டமரக ககரருவதில், 
ஆனமலன அல்லது தகவமல 
இடுமகயிடுவது அல்லது ஆனமலனில் 
உள்ை உஙகைின ப்டஙகள் மூலைரக நபர 
உஙகமைத் ்தர்டரபு்கரள்வதில் இருந்து 
தடுககும் ்ைரழியும் உள்ை்டஙகியுள்ைது. 
பல ைரநிலஙகள் ஏற்கனகவ ்்டம்ப்கைட் 
பரதுகரப்பு ஆர்டர படிவஙகமைக 
்கரணடுள்ைன. ஏற்கனகவ உள்ை 
ஆர்டரகள் இந்த ்ைரழிககும் ்பரருந்தலரம். 

விெரரமையில் கதமவப்படும் தகவலுககு 
அவரகமை ெட்்ட அைலரககப் பிரிவினர 
்தர்டரபு்கரள்ளும் விதம் பற்ைிய 
வழிகரட்்டல்கள் Facebook இல் உள்ைது. 
உஙகளு்டன பைிபுரியும் அதிகரரிகளு்டன 
பினவரும் இமைப்மபப் பகிரலரம்:  
https://www.facebook.com/safety/groups/
law/guidelines/. 

Facebook  
அல்லரத பிை  
இ்டஙகள்:

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


பரதுகரப்பரக இருத்தல்

கைலும் தகவலுககு: 
Facebook இல் உஙகள் தனியுரிமை ைற்றும் 
பரதுகரப்பு விருப்பஙகள் பற்ைி கைலும் அைிய, 
பினவரும் இமைப்புகமைப் பரரமவயி்டவும்:

Facebook இன தனியுரிமைப் பககம்:  
www.facebook.com/privacy

குடும்பப் பரதுகரப்பு மையம்:  
www.facebook.com/safety
அடிப்பம்ட பரதுகரப்பு அமைப்புகள் ைற்றும் 
கருவிகள்:  
www.facebook.com/help/privacybasics
பரதுகரப்பு உதவிககுைிப்புகள் ைற்றும் 
கருவிகள்:  
www.facebook.com/help/securitytips
NNEDV இன இமைய பரதுகரப்புத் 
திட்்டஙகள்:
www.nnedv.org/safetynet
ஆனமலன பரதுகரப்பில் பரதுகரப்பரன 
இமைய வைஙகள்:
www.techsafety.org/resources
பரதுகரப்பு இமையத்தின ்தரழில்நுட்பப் 
பரதுகரப்பு ஆவைஙகள்:
www.nnedv.org/safetynetdocs
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