BEGINNER
Without awareness of prevalent threats and knowledge of safe online behaviour,
you are at risk whenever you go online. Everyone has something of value to a cyber
criminal. Poorly-secured online accounts, unprotected computers or mobile devices
contain valuable personal information, including access to your other online
accounts, your bank accounts and even your credit card details! Get started by
taking personal responsibility to protect yourself against cyber threats.

ESSENTIAL TIPS
• Install antivirus software on all your devices, including your smartphone, to
protect your devices from cyber threats, even those that you may not even know
about.
• Make sure you use complex passwords with a large number of characters,
including upper- and lower-case letters, numbers and symbols.
• Be cautious when you receive links through your messaging apps or emails as
they could be phishing scams and may infect your devices with malicious
software. Where possible, verify with the sender to make sure that it is a
legitimate link before clicking on it.
• Stay current on the latest in cybersecurity threats and pick up more tips to
protect yourself online at www.facebook.com/gosafeonline.

新手

TAHAP PERMULAAN

由于您对网络威胁和网络安全行为缺乏知识，您每次上网时都面对遭

Tanpa kesedaran tentang ancaman yang tersebar luas dan tanpa pengetahuan

受危害的风险。任何人都可能成为网络罪犯的目标。安全级别低的网络
账户和未经防护的电脑或移动设备，都可能受到网络罪犯的入侵，窃取

tentang langkah-langkah keselamatan yang mesti diamalkan semasa dalam talian,
anda berisiko setiap kali anda berada dalam talian. Setiap orang mempunyai
sesuatu yang berharga kepada penjenayah siber. Akaun-akaun dalam talian yang

里面储存的宝贵个人信息，包括盗用您的其他网络账号、银行账户，甚

tidak dilindungi dengan baik serta komputer atau alat-alat mudah alih yang tidak

至是信用卡资料！即刻采取网络安全措施，保护自己免受网络安全威胁

dilindungi mengandungi maklumat peribadi yang berharga, termasuk menceroboh

的危害。

重要贴示
· 在您所有的电脑和设备里，包括智能手机，安装抗病毒软件，使您的设
备免受网络威胁的危害,包括那些您没有听过的网络威胁。
· 使用拥有长串字符的复杂密码，字符中应包含大小写英文字母、数字和
符号。
· 如果您通过通讯应用程序或电邮收到链接，请格外小心，因为这些链
接可能是网络钓鱼式诈骗邮件，能够通过恶意软件入侵您的设备。请
在点击链接前向发送人确认链接的真伪。
· 欲了解最新的网络安全威胁和更多的网络自我防护贴示，请浏览
www.facebook.com/gosafeonline。

akaun-akaun dalam talian anda yang lain, akaun bank anda malahan butir-butir
kad kredit anda! Mula dengan mengamalkan sikap bertanggungjawab untuk
melindungi diri anda daripada ancaman siber.

NASIHAT PENTING
• Pasangkan perisian antivirus pada semua alat-alat atau peranti termasuk telefon
bijak anda, untuk melindungi alat-alat atau peranti tersebut daripada ancaman
siber, termasuk yang anda sendiri mungkin tidak mengetahuinya.
• Pastikan anda menggunakan kata laluan yang rumit dengan bilangan karakter
yang banyak, termasuk huruf-huruf besar dan kecil, nombor-nombor dan
simbol-simbol.
• Berhati-hati apabila anda menerima pautan melalui aplikasi pesanan ringkas
atau e-mel kerana ia mungkin penipuan memancing data dan alat-alat atau
peranti anda boleh dicemari perisian hasad. Jika boleh, dapatkan pengesahan
terlebih dahulu daripada orang yang menghantarnya untuk memastikan
bahawa ia adalah pautan yang sah sebelum anda klik.
• Pastikan anda tahu maklumat terkini mengenai ancaman terhadap keselamatan
siber dan dapatkan lebih banyak nasihat untuk melindungi diri anda semasa
dalam talian di www.facebook.com/gosafeonline.

ெதாடக்க நிைல
பரவலாய்க் காணப்ப�ம் அச்��த்தல்கள் �றித்த வ�ழிப்�ணர்� மற்�ம்
பா�காப்பான இைணய நடவ�க்ைககள் �றித்த அறி� ஆகியைவ
இல்ைலெயன்றால், ந� ங் கள் இைணயத்திற்�ள் �ைழ�ம் ேபாெதல்லாம்
ஆபத்தில் இ�ப்ப�ர் கள். இைணயக் �ற்றவாள� ஒ�வ�க்� மதிப்�ைடயதாகத்
ேதான்�ம் ஏேத�ம் ஒன்�, ஒவ்ெவா�வ�ட�ம் உள்ள�. �ைறந்த
பா�காப்�ள்ள இைணயக் கணக்�கள், பா�காக்கப்படாத கண�ன�கள்
அல்ல� ைகப்ேபசி சாதனங்கள�ல் மதிப்�வாய்ந்த தன�ப்பட்ட தகவல்கள்
அடங்கி�ள்ளன. அவற்றில் உங்கள�ன் ப�ற இைணயக் கணக்�கள் மற்�ம்
உங்கள�ன் வங்கிக் கணக்�க�க்கான அ�கல் மட்�மல்லா�, உங்கள�ன்
கடன்பற்� அட்ைட வ�வரங்க�ம் உள்ளன. இைணய அச்��த்தல்க�க்�
எதிராக உங்கைளப் பா�காக்கத் தன�ப்பட்ட ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்வதன்
�லம் ெதாடங்�ங்கள்.

�க்கிய உதவ�க்�றிப்�கள்
• ந�ங்கள் அறிந்தி�க்காத இைணய அச்��த்தல்கள�லி�ந்� உங்கள்
சாதனங்கைளப் பா�காக்க, உங்கள் திறன்ேபசி உள்ள�ட்ட எல்லா
சாதனங்கள��ம் நச்�சிரல் எதிர்ப்� ெமன்ெபா�ைள நி��ங்கள்.
•

ெப�ய மற்�ம் சிறிய எ�த்�க்கள், எண்கள் மற்�ம் சின்னங்கள்
உட்பட, அதிக எண்ண�க்ைகய�லான எ�த்��க்கைளக் ெகாண்ட சிக்கலான
கட�ச்ெசாற்கைள ந�ங்கள் பயன்ப�த்�வைத உ�திெசய்ய�ம்.

• உங்கள� ெசய்தி அ�ப்�தல் ெசயலிகள் அல்ல� மின்னஞ்சல்கள் வாய�லாக
ந�ங்கள் இைணப்�கைளப் ெப�ம் ேபா� எச்ச�க்ைக�டன் இ�ங்கள்.
ஏெனன�ல், அைவ உங்கள் வ�வரங்கைளத் தி�ட �ய�ம் ேமாச�களாக
(phishing scams) இ�ந்�,

த�ங்�நிரல்களால் (malicious software) உங்கள்

சாதனங்கைளப் பாதிக்கலாம். ���மானால், அந்த இைணப்ைபச்
ெசா�க்�வதற்� �ன்னர், அதன் நம்பகத்தன்ைம �றித்� அைத
அ�ப்ப�யவ�டன் ச�பார்த்�க்ெகாள்�ங்கள்.
• இைணயப் பா�காப்� அச்��த்தல்கள் ெதாடர்பான ஆக அண்ைமய
தகவல்கைளத் ெதாடர்ந்� அறிந்�ெகாள்�ங்கள். இைணயத்தில் உங்கைள
ந�ங்கேள பா�காத்�க்ெகாள்வதற்கான ��தல் உதவ�க்�றிப்�க�க்�,
www.facebook.com/gosafeonline என்ற இைணயத்தளத்ைதப் பார்ைவய�ட�ம்.

