
பின்னர் வருந்தாமல் இப்பதா்் 
இணையத்தில் பதாதுகதாபபதாக இருஙகள்
இணையத்தில் பதாதுகதாபபதாக இருகக ஒரு வழிகதாட்டி 

A GUIDE TO STAYING SAFE ONLINE

BETTER 
CYBER SAFE 
THAN SORRY

S I N G A P O R E
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Does this sound familiar? The increased use of smartphones and other smart devices has made 
life more convenient but there are also cybercrimes which we need to be aware of. So what are the 
telltale signs and how can we protect ourselves against cyber threats? This handbook will arm you 
with the information you need to navigate this bold new world.

Hello, Muhammad, 
Rani! Sorry ah, 

I’m reading this 
whatsapp message 
I got about some 

prize I won.

Oh, I 
received 
one of 

those too!

There’s been a lot of news 
recently about online 

scams and phishing. They 
entice you with ‘too good 
to be true’ offers and if 

you’re not careful, you may 
get scammed.

Good morning, 
Lim!

LIM
Taxi Driver

RANI
Administrative Assistant

MUHAMMAD
Retired Teacher
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இண் எங்கதா ்கட்்டது்பதால இருககதிற்தா? ்திறன்பசிகளும் மறற அறிவதார்ந் சதா்்னஙகளும் 
அ்திகமதாகப பயனபடுத்பபடுவ்தால் வதாழகணக அ்திக வச்தியதாகதியுள்்ளது. ஆ்னதால், இணையக 
குறறச்சயல்களும் ந்டபப்தால், நதாம் விழிபபதாக இருகக்வண்டும். இத்ணகய இணைய 
மிரட்்டல்க்ளின அறிகுறிகள் என்ன? இவறறிலிருநது நம்ணம நதாம் எபபடி பதாதுகதாததுக ் கதாள்வது? 
துைிசசலதா்ன பு்திய உலகதில் பதாதுகதாபபதாக வலம்வர உஙகளுககுத ்்ணவபபடும் ்கவல்கண்ள 
இந்க ணக்யடு வழஙகுகதிறது. 

வைககம் முகமது, 
ரதாைி! எ்னககு 

ஏ்்தா பரிசு 
கதிண்டத்திருபப்தாக 
வதாட்ஸ்ஆப ்கவல் 

கதிண்டத்து. 
அண்த்தான 
மும்முரமதாகப 

படிததுக 
்கதாண்டிருந்்ன.

அபபடியதா, 
எ்னககும் 

அபபடி்யதாரு 
்கவல் 

கதிண்டத்து! 

திரு லிம்
டாக்சி ஓட்டுநர் 

ராணி 
நிர்்ாக உத்ியாளர் 

முகமது 
ஓய்வுபெற்ற ஆ்சிரியர் 

இணைய ்மதாசடிகள், 
்கவல் ்திருடும் ்மதாசடிகள் 

பறறி அண்ணமயில் நதிணறய 
்சய்திகள் வநதுள்்ள்ன. 

அந் ்மதாசடிக்ளில், 
“உண்ணம்ய்ன நம்ப முடியதா் 

அ்ளவுககு அருணமயதா்ன” 
சலுணககளு்டன உஙகளுககு 
ஆணச கதாட்டுவதார்கள். நீஙகள் 

கவ்னமதாக இல்லதாவிட்்டதால், 
்மதாசடிககு உள்்ளதாகதிவி்டககூடும். 

வைககம் ்திரு 
லிம்!
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WHAT ARE CYBER THREATS?
As we go online more often to do banking or shopping at our own convenience, we are at 
risk from cyber threats in the form of online scams and data theft.  

Mismatched & Misleading 
Information

1

Promise of
Attractive Rewards

5

Request for Confidential 
Information

6

3

Use of Urgent or 
Threatening Language

Unexpected Emails

2

Suspicious Attachments

4

WHAT IS PHISHING?
Phishing is a method used by cybercriminals to trick victims into giving out your personal 
and financial information such as passwords, One-Time Passwords (OTPs) or bank account 
numbers.

How to spot phishing attempts
[URGENT] CLAIM YOUR GIFT CARD OR ACCOUNT WILL BE DEACTIVATED

From: SGSHOPPING <SGSHOPPING@S1231.NET>
Date: 11 April 2018, 12.42 AM
To: John Tan
Subject: [URGENT] CLAIM YOUR GIFT CARD OR ACCOUNT WILL BE DEACTIVATED

1

2 
3

Dear John,

Congratulations! We are pleased to inform you that you have won a $100 gift card for our monthly 
lucky draw! 

Simply log on to www.sgshopping.com or fill up the attached document with your 
NRIC, address and bank account details to claim your gift card. Failure to claim your prize within 24 
hours will result in the permanent deactivation of your account.

5

6

3

1www.252749.co/d43IFk

4Attached:      Gift-Card-Redemption.exe (150kb)
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இணைய மிரட்டல்கள் என்பது என்ன? 
்ஙகிச்்வ்ககாக அல்லது பொருள் ்ாஙகு்தறகாக நாம் இவணயதவத அதிகமாகப் ெயனெடுதது்தால, 
இவணய ்மா்டிகள், தக்ல திருட்டுகள் ்ொன்ற இவணய மிரட்டலகவள எதிர்்நாககுகி்்றாம். 

த்கவல திருடடு என்பது என்ன?
்கவல் ்திருட்டு (phishing) எனபது இணையக குறறச்சயல்கள் புரி்வதார் பயனபடுததும் ஓர் உத்தி. இண்ப 
பயனபடுத்தி க்டவுச்சதாறகள், ஒருமுணற பயனபடுததும் க்டவுச்சதாறகள் (OTPs) அல்லது வஙகதிக கைககு 
எண்கள் ்பதானற ்்னிபபட்்ட, நதி்தித ்கவல்கண்ள ்வ்ளியி்ட ணவபபதார்கள். 

்கவல் ்திருடும் முயறசிகண்ள எபபடி கண்டு்கதாள்வது 

்பதாருந்தா் மறறும் ்வறதாக 
வழிந்டத்ககூடிய ்கவல்கள் 

1

கவர்சசிகரமதா்ன ் வகும்திகண்ளத 
்ருவ்தாக உத்ரவதா்ம் 

அ்ளித்ல்

5

இரகசியத்னணம வதாயந் 
்கவல்கண்ளக ்கதாரு்ல்

6

3

அவசரமதா்ன அல்லது அசசுறுததும் 
வணகயிலதா்ன ்சதாறகண்ளப 

பயனபடுதது்ல்

எ்திர்பதாரதா் மின்னஞசல்கள்

2

சந்்கத்திறகுரிய 
இணைபபுகள்

4

[அவசரம்] உஙக்ளது அனப்ளிபபு அட்ண்டணயப ்பறறுக ்கதாள்ளுஙகள் அல்லது கைககு 
துண்டிககபபட்டுவிடும்  

அனுப்புநர்: SGSHOPPING <SGSHOPPING@S1231.NET>
தேேி: 11 ஏப்ரல 2018, காவ்ல 12.42 மணி 
பெறுநர்: ஜான டான 
ேலைப்பு: [அ்்ரம்] உஙகளது அனெளிப்பு அட்வடவயப் பெறறுக பகாள்ளுஙகள் அல்லது 
கணககு துண்டிககப்ட்டு்ிடும்  

1

2 

3

அனொர்்நத ஜான, 

்ாழ்ததுககள்! எஙகளது மாதா்நதர அதிர்  ஷடக குலுககலில நீஙகள் $100 பெறுமானமுள்ள அனெளிப்பு 
அட்வடவய ப்ன்றசிருப்ெதாகத பதரி்ிப்ெதில மகிழ்ச்சி அவடகி்்றாம்! 

உஙகளது அனெளிப்பு அட்வடவயப் பெறறுகபகாள்ள www.sgshopping.com இவணயததளததிறகுச 
ப்லலுஙகள் அல்லது இவணககப்ெட்டுள்ள ெடி்ததில உஙகள் அவடயாள அட்வட எண், 
முக்ரி, ்ஙகிக கணககு ்ி்ரஙகவள நிரப்புஙகள். உஙகளது ெரிவ் 24 மணி ்நரததிறகுள் 
பெறறுகபகாள்ளா்ிட்டால உஙகள் கணககு நிர்நதரமாகத துண்டிககப்ெட்டு்ிடும். 

5

6 3

1www.252749.co/d43IFk

4இலைப்பு:      Gift-Card-Redemption.exe (150kb)
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HOW TO SPOT PHISHING/ONLINE SCAMS
IMPERSONATION SCAMS
These criminals may call, SMS or WhatsApp you, pretending to be reputable organisations 
such as a government agency or a bank. They may ask you to follow urgent instructions 
in order to address some bank account or fake technical issues or provide personal 
particulars for a non-existent offer.

+65 2346 8978

All Singapore Citizens Entitled to 
withdraw $2000 Dollars a one time 
payment from 1st April 20 due to 
the sprerad of COVID-19; Noval 
Coronavirus.

Read full article here on how to 
make cliam: https://bit.ly/2vvme6X

3.36AM

10.30

+4680 0000

• DO NOTE that government officials 
will never demand immediate 
payment online or instruct you 
to transfer money to any local or 
foreign bank account, or disallow 
you from hanging up a call

• DO BE SUSPICIOUS if the message 
is full of spelling errors and other 
mistakes

• DO REFER to the list of trusted 
government-related websites at  
www.gov.sg/trusted-sites if the 
link or email address does not have 
“gov.sg” in them

 TECH SUPPORT SCAM
 These scammers may claim to be 

officers from CSA or from a telco 
investigating suspicious activity on 
your network.

 
• DO NOT INSTALL any software 

applications they ‘advise’ you to

• DO NOT DISCLOSE any personal or 
financial details

 BANKING-RELATED PHISHING SCAM
• DO NOT SHARE YOUR PASSWORDS 

or one-time password (OTP) or 
personal and banking information 
with anyone

• DO NOT SEND MONEY to someone 
you just met online

• BE WARY of incoming calls showing 
a ‘+’ sign if you are not expecting 
calls. Local calls will not display the 
‘+’ sign
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த்கவல திருடும் / இணைய மமோசடி்கணை 
எப்படி ்கண்டுக்கோள்வது 

ஆள்மாறமாட்ட த்மாசடிகள 
இ்நத ்மா்டிகவளச ப்ய்்்ார், அர்ாஙகம் அல்லது ்ஙகி ்ொன்ற மதிககப்ெடும் அவமப்புகவளப் ்ொ்ல 
ொ்ாஙகு ப்ய்து, பதாவ்ல்ெ்சியில உஙகவள அவைககககூடும், அல்லது குறு்நதக்ல அல்லது ்ாட்ஸ்ஆப் 
மூ்லம் தக்ல அனுப்ெககூடும். ்ஙகிக கணககில ஏறெட்டுள்ள ெிரச்வனககு அல்லது பொய்யான 
பதாைிலநுட்ெப் ெிரச்வனககுத தீர்வுகாண அ்்ரமாகச ்சி்ல காரியஙகவளச ப்ய்யும்ெடி, அல்லது 
இல்லாதபதாரு ்லுவகவயப் பெ்ற சுய ்ி்ரஙகவளத பதரி்ிககும்ெடி அ்ர்கள் உஙகளிடம் ்கட்கககூடும். 

10.30

+4680 0000

• அர்ாஙக அதிகாரிகள் 
இவணயம்்ைி ெணம் அனுப்புமாறு 
பதாவ்ல்ெ்சி்ைி ஒரு்ொதும் ்கட்க 
மாட்டார்கள் எனெவதக கவ்னத்தில் 
்கதாள்ளுஙகள்

• தக்லில ஏகப்ெட்ட எழுததுப் 
ெிவைகளும் மற்ற த்றுகளும் 
இரு்நதால சந்்கபபடுஙகள்

• இவணப்ெில அல்லது  
மினனஞ்ல முக்ரியில “gov.sg” 
இல்லா்ிட்டால, www.gov.sg/trusted-sites  
இவணயப்ெககததிறகுச ப்னறு, 
நம்ெகமான அர்ாஙகம் ்ார்்நத 
இவணயததளஙகளின ெட்டியவ்லப் 
பதாருஙகள்

 பேமாழில்நுடெ ஆேரவு த்மாசடி
 இ்நத ்மா்டிகவளச ப்ய்்்ார், CSA 

(்சிஙகப்பூர் இவணயப் ொதுகாப்பு 
அவமப்பு) அல்லது பதாவ்லதபதாடர்பு 
நிறு்ன அதிகாரிகவளப் ்ொ்ல 
ொ்ாஙகு ப்ய்து, உஙகள் 
கட்டவமப்ெில ்்ந்தகததிறகுரிய 
நட்டிகவககவளப் பு்லனாய்வு 
ப்ய்்தாகச ப்ால்ார்கள். 

 
• அ்ர்கள் ப்ாலலும் 

“ஆ்்லா்வனப்ெடி” எ்நதப்ாரு 
பமனபொருள் ப்யலிவயயும் 
நதிறுவதாதீர்கள்

• தனிப்ெட்ட அல்லது நிதித தக்லகள் 
எதவனயும் ்வ்ளியி்டதாதீர்கள்

 வஙகி பேமா்டர்ெமான ேகவல் ேிருடடு 
• உஙகளது கடவுசப்ால அல்லது 

ஒருமுவ்ற ெயனெடுததும் கடவுசப்ால 
(OTP) அல்லது நிதித தக்லகவள 
யதாரு்டனும் பகதிர்நது ்கதாள்்ளதாதீர்கள் 

• அண்வமயில இவணயததில ்்நதிதத 
யாருககும் பைம் அனுபபதாதீர்கள் 

• நீஙகள் பதாவ்ல்ெ்சி அவைப்புகவள 
எதிர்ொர்ககா்ிட்டால, “+” 
்சினனதவதக காட்டும் உள்்ரும் 
அவைப்புகளிடம் எசசரிகணகயதாக 
இருஙகள். உள்நாட்டு அவைப்புகளில 
“+” ்சினனம் இருககாது

+65 2346 8978

3.36AM

்சிஙகப்பூர் குடிமககள் அவன்ரும் 
பகா்ிட்-19; ்நாொல பகா்ரானா 
கிருமி ொர்லினால 1 ஏப்ரல 
20 முதல ஒருமுவ்ற மட்டும் $2000 
எடுததுகபகாள்ள தகுதி பெறுகி்றார்கள். 

பகா்றசிகவக ப்ய்யும் முவ்றவய அ்றசிய, 
முழுச ப்ய்திவய இங்க ெடியுஙகள்: 
https://bit.ly/2vvme6X
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• IGNORE and delete it • DO NOT CLICK on any attachment or 
link in the message

From: XYZ Bank
We have detected suspicious 
activity in your account. Please 
confirm device immediately, 
follow this link XYZ-bank.-com/
sg/online-banking/?6512345678

If you or someone you know has received a phishing message,  
call or email... 

Should you receive an unsolicited advertisement or message to follow some 
instructions urgently, do not panic. Call your family members or friends for 
advice. Visit www.scamalert.sg for more info or call the Anti-Scam helpline 
at 1800-722-6688 for scam-related advice. If you inadvertently clicked on it 
and provided your personal and/or banking details, here’s what you should do 
straight away:

• CHANGE THE PASSWORD FOR YOUR 
BANKING ACCOUNT IMMEDIATELY, 
including all other accounts using this 
password

• ALERT YOUR BANK if you revealed 
credit card details

• MONITOR YOUR ACCOUNT for 
unauthorised withdrawals or 
purchases

• MAKE A POLICE REPORT if any funds 
are missing

• USE AN ANTI-VIRUS SOFTWARE to 
scan your system 

• GO TO CSA’S SingCERT WEBPAGE 
www.csa.gov.sg/singcert/reporting  
if you wish to submit an incident 
report
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உஙகளுககு அல்லது உஙகளுககுத ்்ரிந் யதாருககதாவது ்கவல் ்திருடும் 
்மதாசடித ்கவல், அணழபபு அல்லது மின்னஞசல் கதிண்டத்தால், 

்கட்கபப்டதா் வி்ளம்பரம் அல்லது சில அறிவுறுத்ல்கண்ளச ்சயயச ்சதால்லும் 
்கவல் உஙகளுககுக கதிண்டத்தால் ப்றதாதீர்கள். உஙகள் குடும்பத்தி்னணர 
அல்லது நண்பர்கண்ள அணழதது ஆ்லதாசண்ன ்களுஙகள். ்மல்விவரம் அறிய 
www.scamalert.sg இணையத்்ளதண் நதாடுஙகள் அல்லது ்மதாசடி ்்தா்டர்பதா்ன 
ஆ்லதாசண்னககு 1800-722-6688 எனற ்மதாசடித்டுபபு ்்தாணல்பசி ்சணவணய 
அணழயுஙகள். நீஙகள் ்்ரியதாமல் கதி்ளிக ்சயது, உஙக்ளது ்்னிபபட்்ட 
மறறும்/அல்லது வஙகதி விவரஙகண்ளத ்்ரிவித்திருந்தால், உ்ட்னடியதாகப 
பினவருமதாறு ்சயயுஙகள்:

அனுபபுநர்: XYZ வஙகதி

உஙகள் கணககில 
்்ந்தகததிறகுரிய 
நட்டிகவகவயக கண்டு 
ெிடிததிருககி்்றாம். தயவுப்ய்து 
இ்நத இவணப்வெப் 
ெயனெடுததி ்ாதனதவத 
உடனடியாக உறுதி 
ப்ய்யுஙகள்: XYZ-bank.-com/sg/online-
banking/?6512345678

•  அவதப் புறககைிததுவிட்டு, 
அைிதது்ிடுஙகள்

•  அ்நதத தக்லில உள்ள 
எ்நத்்ார் இவணப்வெயும் கதி்ளிக 
்சயயதாதீர்கள்

•  உஙகளது கடவுசப்ாலவ்லயும், 
அதவனப் ெயனெடுததும் மற்ற 
எல்லா கணககுகவளயும் உ்ட்னடியதாக 
மதாறறுஙகள் 

•  நீஙகள் கடன அட்வட ்ி்ரஙகவள 
ப்ளியிட்டிரு்நதால, உஙகள் 
வஙகதியி்டம் ்்ரியபபடுததுஙகள் 

•  உஙகள் கணககில அனுமதியின்றசி 
ெணம் எடுககப்ெடுகி்றதா அல்லது 
பொருட்கள் ்ாஙகப்ெடுகி்றதா 
எனெவதக கண்கதாைித்திடுஙகள்  

•  ெணம் ஏதா்து காணாமல ்ொனால 
கதாவல்துணறயில் புகதார் ்சயயுஙகள் 

•  நசசுநதிரல் எ்திர்பபு ்மன்பதாருண்ளப 
பயனபடுத்தி உஙகள் கணினிவயச 
்்ாதவனயிடுஙகள்

•  நீஙகள் ்ம்ெ்தவதப் புகார்  
ப்ய்ய ்ிரும்ெினால, இணையப 
பதாதுகதாபபு அணமபபின  
www.csa.gov.sg/singcert/reporting 
SingCERT இணையபபககத்திறகுச 
ப்லலுஙகள்
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E-COMMERCE SCAM
Using huge discounts and offers, these 
scammers will insist on immediate payment 
or bank transfers before delivery. Once 
they have received the money, they will be 
uncontactable.

What can you do?

• DO PURCHASE only from reputable 
sites

• DO PAY through the shopping 
platform. This way, the seller receives 
payment only after you receive your 
goods

• DO BE ON YOUR GUARD always, and 
rethink the purchase if the deal is too 
good to be true

SOCIAL MEDIA  
IMPERSONATION SCAM
Scammers may also pretend to be your 
friends, family or colleagues and contact 
you on social media, asking for your 
personal details or OTPs sent to you ‘by 
mistake’.

What can you do?

• DO NOT SHARE personal or banking 
information or OTPs with anyone, 
including family or close friends

• BEWARE of unusual requests or offers 
from anyone, including family or close 
friends  

ONLINE SCAMS

Wow! I am 
so lucky 
today!

Congratulations! 
You’ve unlocked a $300 
voucher! Click here to 

claim your prize!
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இலைய விறெலன த்மாசடி  
மதா்பரும் விணலத ்ள்ளுபடிகண்ளயும் 
சலுணககண்ளயும் பயனபடுததும் இந் 
்மதாசடிககதாரர்கள், உ்ட்னடியதாக அல்லது ்பதாருண்ள 
அனுபபி ணவபப்றகு முனபதாகப பைதண்ச 
்சலுத்தியதாக ்வண்டும் எ்ன வறபுறுததுவதார்கள். 
பைம் ணகககுக கதிண்டத்தும், அவர்களு்டன 
்்தா்டர்பு்கதாள்்ள இயலதாமல் ்பதாயவிடும். 

நீஙகள் என்ன ்சயயமுடியும்? 

• நம்ெகமான இவணயததளஙகளில 
மட்டு்ம வதாஙகுஙகள் 

• பொருள் ்ாஙகும் 
இவணயததளததின ்ைியாகப் 
பைம் ்சலுததுஙகள். இதன்ைி, 
பொருள் உஙகளுககுக கிவடதத 
ெி்றகுதான ்ிறெவனயாளருககுப் 
ெணம் கிவடககும்

• எப்்ொதும் விழிபபதாக இருஙகள். 
 ஒரு ்ிறெவனச ்லுவக நம்ெ 
முடியாத அளவுககு அருவமயாக 
இரு்நதால, ்ாஙகு்தா இலவ்லயா 
என மீண்டும் ்யா்சிததுப் ொருஙகள் 

சமூக ஊ்டக ஆள்மாறமாட்ட 
த்மாசடி 
்மா்டிககாரர்கள் உஙகளது நண்ெர்கவள, 
குடும்ெததாவர அல்லது ்க ஊைியர்கவளப் 
்ொ்ல ொ்ாஙகு ப்ய்து, ்மூக ஊடகததில 
உஙகளுடன பதாடர்புபகாண்டு, உஙகளது 
தனிப்ெட்ட ்ி்ரஙகவள அல்லது “த்றுத்லாக” 
உஙகளுககு அனுப்ெிய ஒருமுவ்ற ெயனெடுததும் 
கடவுசப்ாலவ்லக ்கட்ொர்கள். 

நதாம் என்ன ்சயயமுடியும்? 

• உஙகளது தனிப்ெட்ட அல்லது 
்ஙகி ்ி்ரஙகவள்யா 
ஒருமுவ்ற ெயனெடுததும் 
கடவுசப்ாறகவள்யா, 
குடும்ெததினர் அல்லது பநருஙகிய 
நண்ெர்கள் உட்ெட, யாருடனும் 
பகதிர்நது ்கதாள்்ளதாதீர்கள்

• ்ைககததிறகு மா்றான 
்காரிகவககள் அல்லது ்லுவககள், 
குடும்ெததினர் அல்லது பநருஙகிய 
நண்ெர்கள் உட்ெட, யாரிடமிரு்நது 
்்நதாலும் கவ்னமதாக இருஙகள் 

இணையம்வழி மமோசடி்கள் 

ஆஹதா! இனறு 
எ்னககு 

அ்திர்  ஷ்டமதா்ன 
நதாள்! 

வோழ்த்துக்கள்! 
உங்களுககு $300 ்பற்றுச்சீடடு 
்கிண்டத்திருக்கிறது! உங்கள் 
்பரிணசப க்பற்றுகக்கோள்ை 

இஙம்க ்கிைிக  
கசய்யுங்கள்! 
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KEEP TABS ON YOUR ONLINE ACCOUNT
How can you protect your online 
accounts?

• DO CREATE PASSWORDS that are 
unique to you. Have at least 12 
characters. Use words that relate to a 
memory to you to form a phrase.  
E.g. IhadKAYAtoastAT8AM!

• DO USE uppercase and lowercase 
letters, numbers and symbols 

• DO ENABLE TWO-FACTOR 
AUTHENTICATION (2FA) where 
available. Besides internet banking, 
2FA is available for social media, email, 
shopping, and government accounts

Oh dear, 
I think my 

account has 
been hacked! 
What should 

I do?

What should you do if you think you 
have been hacked?

• If you still have access to your 
account, DO LOG OUT OF THIS 
ACCOUNT FROM ALL DEVICES 
connected to this account

• CHANGE YOUR PASSWORD 
IMMEDIATELY and enable 2FA if 
available

• If you do not have access to your 
account, DO CONTACT THE PLATFORM 
e.g. bank or social media platform, 
to report the issue and request 
assistance to retrieve your account

• REPORT any fraudulent credit/debit 
card charges to your bank and cancel 
your card immediately. If monetary 
loss is involved, MAKE A POLICE 
REPORT at the nearest Neighbourhood 
Police Centre or Neighbourhood  
Police Post or online at  
https://eservices.police.gov.sg

• Should your account be compromised, 
your impersonator could reach out to 
your contacts. DO WARN YOUR FAMILY 
AND FRIENDS to ignore any request 
and not to share their personal details 

ACTIVITY 

Want to find out if a password 
is strong? Use the Password 
Checker to find out now! 
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உஙக்ளது இணையக கைககுகண்ள 
எபபடி பதாதுகதாபபது? 

•  உஙகளுக்க உரிய தனிதது்மான 
க்டவுச்சதாறகண்ள உருவதாககுஙகள். 
அ்ற்றசில குவ்ற்நதது 12 
எழுததுகளும் எண்களும் 
இருகக்்ண்டும்.  
மா்றாக, உஙகளுடன பதாடர்புவடய 
ஐ்நது ப்வ்்று ப்ாறகவள 
ஒனறு்்ர்தது கடவுசப்ாலவ்ல 
உரு்ாககுஙகள். எடுததுககாட்டாக, 
IhadKAYAtoastAT8AM!

•  ் ெபரழுததுகள் மறறும் 
்சிறப்றழுததுகளின க்லவ், எண்கள், 
்சினனஙகள் ஆகிய்றவ்றப் 
பயனபடுததுஙகள் 

•  ் ாததியமான்ொது இரட்ண்ட 
மணறச்சதால் முணறணய (2FA)
்சயல்படுததுஙகள். இவணய 
்ஙகிச்்வ் த்ிர, ்மூக 
ஊடகம், மினனஞ்ல, ்ிறெவனத 
தளஙகள், அர்ாஙகக கணககுகள் 
ஆகிய்றறுககும் இரட்வட 
மவ்றசப்ால முவ்ற கிவடககும் 

உஙகள் கைககு 
ஊடுருவபபட்டிருபப்தாக நீஙகள் 
நதிண்னத்தால் என்ன ்சயய்வண்டும்? 

•  அ்நதக கணகவக உஙகளால 
இனனமும் ெயனெடுதத முடி்நதால, 
அ்நதக கணககுடன இவணககப்ெட்ட 
அண்னதது சதா்்னஙக்ளிலிருநதும் 
்வ்ளி்யறிவிடுஙகள் 

•  உஙக்ளது க்டவுச்சதால்ணல 
உ்ட்னடியதாக மதாறறிவிட்டு, 
இரட்வட மவ்றசப்ால முவ்றவயச 
ப்யலெடுததுஙகள் 

•  உஙகள் கணகவகப் ெயனெடுதத 
முடிய்ிலவ்லயா? சம்பந்பபட்்ட 
்்ளதது்டன, எ.கதா. வஙகதி அல்லது சமூக 
ஊ்டகத ்்ளதது்டன, ்்தா்டர்பு்கதாண்டு, 
ஊடுரு்வ்லப் புகார் ப்ய்து, உஙகள் 
கணகவக மீட்ெதறகு உத்ி ்களுஙகள் 

•  உஙகளது கடனெறறு / பராககககைிவு 
அட்வடவயப் ெயனெடுததி ்மா்டி 
ப்ய்யப்ெட்டிரு்நதால, உடனடியாக 
்ஙகியிடம் ்்ரியபபடுத்தி, 
அட்வடவய ரதது ப்ய்யுஙகள். ெண 
இைப்பு ஏறெட்டிரு்நதால, அருகிலுள்ள 
அககம்ெககப் ்ொலிஸ் நிவ்லயததில 
அல்லது அககம்ெககப் ் ொலிஸ் ் ா்டியில 
அல்லது https://eservices.police.gov.sg 
இவணயததளததில ்பதாலிஸ் புகதார் 
்சயயுஙகள் 

•  உஙகள் கணககு அததுமீ்றப்ெடும்்ொது, 
உஙகவளப் ்ொ்ல ஆள்மா்றாட்டம் 
ப்ய்ெ்ர் உஙகளது பதாடர்புகளுடன 
பதாடர்பு பகாள்ளககூடும். என்், 
ஏதா்து ்காரிகவககள் கிவடததால 
பு்றககணிககும்ெடியும், தனிப்ெட்ட 
்ி்ரஙகவளப் ெகிர ்்ண்டாபமனறும் 
உஙகள் குடும்பத்தாணரயும் 
நண்பர்கண்ளயும் எசசரித்திடுஙகள்

உங்கள் இணையக ்கைகண்கக 
்கண்்கோைித்திடுங்கள் 

ஐணய்யதா, 
என கைககு 

ஊடுருவபபட்டு 
விட்்ட்்்ன 

நதிண்னககதி்றன! 
நதான என்ன 
்சயவது?

்க்டவுச்கசோலணலை 
உள்ைிடு்க 

ந்டவடிகலக

ஒரு கடவுசப்ால ்லு்ானதா எனெவதத 
பதரி்நது பகாள்ள ்்ண்டுமா? இப்்ொ்த 
கடவுசப்ால ்ரிொர்ப்புக கரு்ிவயப் 
ெயனெடுததி பதரி்நது பகாள்ளுஙகள்! 

https://eservices.police.gov.sg
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MALWARE. WHAT EXACTLY IS IT?
Malware is a type of software that infects your computer and mobile devices. 
They can do much damage, including stealing, corrupting and even deleting your data.

How can you protect your devices from Malware?

• DO DOWNLOAD AN ANTI-VIRUS APP 
from official app stores to protect your 
device

• DO UPDATE YOUR SOFTWARE regularly 
and promptly to keep your device 
safe. These updates will fix the weak 
points in your device

• DO ENABLE AUTOMATIC UPDATES 
over Wi-Fi, or schedule updates to 
install overnight when your device is 
plugged in 
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•  உஙகள் ்ாதனதவதப் ொதுகாகக, 
அதிகாரபூர்் ப்யலிக 
கவடகளிலிரு்நது நசசுநதிரல் 
எ்திர்பபுச ்சயலிணயப ப்திவிறககம் 
்சயயுஙகள் 

•  உஙகள் ்ாதனததின 
்மன்பதாருண்ள உ்டனுககு்டன 
புதுபபிதது, ்ாதனதவதப் 
ொதுகாப்ொய் வ்ததிருஙகள். 
உஙகள் ்ாதனததிலுள்ள 
ெ்லவீனஙகவள இ்நதப் புதுப்ெிப்புகள் 
்ரிப்ய்து்ிடும்

•  அருகவ்ல (Wi-Fi) ்ைியாகத ்தா்னதாகப 
புதுபபிககும் இயககதண்ச 
்சயல்படுததுஙகள், அல்லது 
இர்ில ்ாதனதவத மின்ிவ்யுடன 
இவணததிருககும்்ொது 
புதுப்ெிப்ெதறகு ஏறொடு ப்ய்யுஙகள்

நச்சுநிரல. அது என்ன? 
நசசுநிரல (Malware) எனெது நமது கணினிகவளயும் வகயடககச ்ாதனஙகவளயும் ொதிககும் தீய 
பமனபொருளாகும். நசசுநிர்லால நிவ்றய ்்தம் உண்டாகக முடியும். நமது தரவுகவளக கள்ாடு்தறகாக 
அல்லது அைிப்ெதறகாகத தரவுகவள அது ்சிவதககககூடும். 

உஙகள் சதா்்னஙகண்ள நசசுநதிரலிலிருநது எபபடி பதாதுகதாபபது?



With our 
smartphones and 
devices, life is 

much easier, but 
also scarier.

Don’t be scared.  
We just have to 

stay alert, and be 
more vigilant with 
our devices and 
online accounts.

Yes. and remember, 
do NOt share your 
passwords or OTPs 
with anyone. not 
even me, okay?

நம்முண்டய 
்திறன்பசிகளும் 

சதா்்னஙகளும் 
வதாழகணகணய 

மிகவும் 
எ்ளி்தாககதிவிட்்ட்ன, 

ஆ்னதால் பயதண்யும் 
்ருகதினற்ன. 

பயபப்டதாதீர்கள். 
நதாம் விழிபபு்டன 

இருந்தா்ல ்பதாதும். 
சதா்்னஙகண்ளயும் 

இணையக 
கைககுகண்ளயும் 
அ்திக கவ்னமதாகப 
பயனபடுததுஙகள்.

ஆமதாம், அ்்தாடு 
க்டவுச்சதாறகண்ளயும் 

ஒருமுணற 
பயனபடுததும் 

க்டவுச்சதாறகண்ளயும் 
யதாரி்டமும் 

்சதால்லதாதீர்கள். 
என்னி்டம் கூ்ட, சரியதா?

்மல்விவரம் அறிய, இணைய நதிபுைர் கூட்்டரஙகு ்்தா்டருககுப 

ப்திவு ்சயயுஙகள் அல்லது CSA எஸ்்ி இணையப 

பதாதுகதாபபுமிகக மூத்்தார்கள் இணையபபககத்திறகு 

அல்லது ்்சிய குறறத்டுபபு மனறத்தின ்மதாசடி எசசரிகணக 

இணையபபககத்திறகுச ்சல்லுஙகள் 

www.csa.gov.sg           www.scamalert.sg

For the latest scam  
info, visit:
்மதாசடி பறறிய 

அண்ணமத ்கவலுககு, 

பதாருஙகள்: 

Get more cyber 
tips at:
இனனும் பல 

இணையககுறிபபுகளுககு: 

For more information, sign up for the Ask the Cyber Experts 
Series Webinars or visit CSA’s SG Cyber Safe Seniors 
webpage or the Scam Alert webpage of the National Crime 
Prevention Council


	https://eservices.police.gov.sg

