ெமாைபல் இைணய
+றன் ப.ற் /
க12த்ெதா4ப் 5
ெமாைபல் இன்டர்ெநட் -றன் களில் ெப#க2க்3 ப4ற் 5
அளிப் பதற் கான வ9காட்:
இந் $யா – ஆங் )லம்

ப.ற் /யாளர்க9க்கான
வ;காட்=

ெமாைபல் இன்டர்ெநட்ைட
எவ் வா/ பயன்ப1த்3வ3
என்பைத 45 அைமப் 7ல் உள் ள
ெபண்க<க்4 கற் 7க்க உத>ம்
வ?காட்@ இ3.
இந்த வ&காட்* எவ் வா,
தயாரிப் ப1, என்ன வ&கைள
6ன்பற் ,வ1 மற் ,ம் என்ன
ெசால் ல ேவண்>ம் என்பதற் கான
பரிந்1ைரகைள வழங் Aம் .
ேதைவப் பட்டால் , பBற் CBன்
ேபா1 இந்த வ&காட்*ையDம்
நீ ங் கள் பார்க்கலாம் .

ெபா%ளடக் க பட்*யல்

இந் த ப&ற் ( பற் )

4

ப&ற் (க்+ -ன்

5

ப&ற் ( வ+ப் 0

9

ெதா+3கள்

13

ப&ற் (-5வைட8ற9

26

இந் த ப'ற் ) பற் *
இந்த ப'ற் ) இைணயம் எப் ப/ ெபண்க2க்3ம் அவர்கள8
39ம் பங் க2க்3ம் பய;ள் ளதாக இ=க்க >/?ம் என் பAல்
கவனம் ெசDத்8Eற8. ெவவ் ேவH Aறன் கைளக் கற் Iக்க
3HEய J/ேயாக்கள் பயன் ப9த்தப் ப9Eன் றன.

உள் ளடக்க J/ேயாக்கள் : அப் ளிேகஷன் கைள பAPறக்3தல் ;
வாட்ஸ் அப் ைப பயன் ப9த்A பல் ேவH வSகளில் ெதாடர்T
ெகாள் 2தல்
மற் Hம் பல் ேவH தகவல் கைளக் கண்டUதல்
V3ள் மற் Hம் W/Wப் ஐப் பயன் ப9த்A பல் ேவH
தைலப் Tக்கைள கண்டUதல் .
இந்தப் ப'ற் )'ன் ேநாக்கங் கள்
இந்த Aறன் கள் ஒவ் ெவான் UDம் கற் பவர்க2க்கான வசA,
மற் Hம்
இந்த Aறன் கைள அவர்கள் தங் கள் ெசாந்த வாழ் க்ைகக்3
எவ் வாH பயன் ப9த்தலாம் என் பைதப் Tரிந்8 ெகாள் ளவ8.
ஒ= ப'ற் )யாளராக, நீ ங் கள் உத]Jர்கள்
ெபண்கள் இந்த Aறன் கைளக் கற் Hக்ெகாண்9,
இந்த Aறன் கள் அவர்களின் ெசாந்த வாழ் க்ைக'ல் எவ் வாH
பய;ள் ளதாக இ=க்3ம் என் பைத அவர்கள் கண்டUவதா3ம் ..

"ற் %யாளர்க+க் கான உத/க்01ப் 3கள் :
நிைனPல் ெகாள் 2ங் கள் , உங் கள் ச^கத்ைத நீ ங் கள் நன் 3
அUJர்கள் ! நீ ங் கள் ப'ற் )யளிக்3ம் நபர்களின் வாழ் க்ைக
மற் Hம் ேதைவக2க்3 ஏற் ப இந்த வSகாட்/'ல் உள் ள
பரிந்8ைரகைள நீ ங் கள் மாற் Uயைமக்கலாம்

இந் த ப.ற் / பற் ?
இப் ப%ற் 'யான+ ெபண்க/க்0ம் அவர்கள+
06ம் பங் க/க்0ம் இைணயம் எவ் வா:
பய;ள் ளதாக இ=க்0ம் என்ப>ல் கவனம்
ெசAத்+Bற+. ெவவ் ேவ: >றன்கைளக் கற் Dக்க
0:Bய EFேயாக்கள் பயன்ப6த்தப் ப6Bன்றன. ஒ=
ப%ற் 'யாளராக, ெபண்கள் இந்தத் >றன்கைளக்
கற் :க்ெகாள் ள உதJBற+, இந்தத் >றன்கள்
அவர்களின் ெசாந்த வாழ் க்ைக%ல் எவ் வா:
பய;ள் ளதாக இ=க்0ம் என்பைதப் பார்க்க
அவர்க/க்0 உதJBற+.
ெமாைபல் ஆப் கைள அ-.கப் ப/த்1ம் அ2ப் பைடத்
ெதா456டன் ப8ற் : ெதாடங் 4<ற1. .தல் பாைத, "மக்க?டன்
இைணதல் " பல் ேவD வEகளில் கவனம் ெசHத்1<ற1 வாட்ஸ்அப்
பயன்ப/த்5 ெதாடர்L ெகாள் ளMம் . இரண்டாவ1 பாைத, “
தகவல் கைள ேத/தல் ” என்ப1 Q4ள் மற் Dம் 62Rப் ைப
பயன்ப/த்5 பயSள் ள தகவல் கைளக் கண்/T2ப் ப5ல் கவனம்
ெசHத்1<ற1 . ஒவ் ெவாV கற் றல் பாைதக்4ம் , 4 ெதா45கள்
உள் ளன. ஒவ் ெவாV ெதா45க்4ம் ஒV X2ேயா உள் ள1 மற் Dம் ஒV
5றைமையக் கற் Dக்ெகா/க்<ற1.

ப"ற் % காலம்
நீ ங் கள் ப'ற் ) காலத்Aன் ஒவ் ெவா= பாைதைய?ம்
நிHத்தலாம் . ஒவ் ெவா= ப'ற் ) கால>ம் 3ைறந்த8 1.5
>தல் 2 மணிேநரம் இ=க்கலாம் . கற் பவர்களின் ேதைவ
மற் Hம் Aறன் அ/ப் பைட'ல் ேபா8மான ேநரத்ைத
ெசலP9ங் கள் .

ப"ற் %க்'
)ன்னால்
ஒ# ெவற் (கரமான ப/ற் 0யான2 கவனமாக
தயாரித்தல் மற் 6ம் 7ட்ட9டல் ஆ;யவற் ைற
சார்ந்2ள் ள2. ப/ற் 0/ன் ம7ப் ைப ெபண்கள்
மற் 6ம் அவர்கள2 BCம் பங் கEக்Bத் ெதரிFப் ப2,
ப/ற் 0 அமர்Fன் ெபா#ட்கEக்B 7ட்ட9Cதல்
மற் 6ம் உங் களிடம் சரியான ெபா#ட்கள் இ#ப் பைத
உ67 ெசய் தல் ஆ;யைவ இ7ல் அடங் Bம் .

0ைறந்த+ 2 வாரங் க/க்0 Mன்னதாகேவ
ெபண்கள் மற் :ம் அவர்கள+
06ம் பத்>ன=க்0 ப%ற் ' 0Nத்+
ெசால் Aங் கள்

ப%ற் '%ன் ேநாக்கம் மற் :ம் ெபண்க/க்0ம்
அவர்களின் 06ம் பத்>ல் உள் ளவர்க/க்0ம்
அதன் பலன்கைள Oளக்கJம் . உதாரணமாக,
நீ ங் கள் Qறலாம் :
○உங் கள் வாழ் க்ைக, உங் கள் E6, உங் கள்

06ம் பம் மற் :ம் உங் கள் பணிக்0 நல் ல+
ெசய் Rம் வSகளில் இைணயத்ைத
எவ் வா: பயன் ப6த்+வ+ என் பைதப்
Tரிந்+ெகாள் ள இந்தப் ப%ற் ' உங் க/க்0
உதJBற+."

○

இைணயத்ைதப் பயன் ப6த்+வ+
உங் க/க்0த் ேதைவயான தகவல் கைள
Oைரவாகக் கண்6DFப் பதன் Uலம்
ேநரத்ைதச் ேசVக்க உதJம் . மக்க/டன்
எளிதாகப் ேபசJம் , உங் கள் 0ழந்ைதகளின்
கல் Oக்காக, பணம் சம் பா>க்க அல் ல+
ேசVக்க உதJம் T>ய Oஷயங் கைள
எப் பFச் ெசய் வ+ என் பைத கற் :க்ெகாள் ள
இைதப் பயன் ப6த்தலாம் ."

○

06ம் பத்>ல் உள் ள ஆண்க/க்0
இைணயத்ைதப் பயன் ப6த்+வ+ எப் பF
என் : ெதரிந்>=க்கலாம் , ஆனால்
ெபண்க/க்0ம் கற் Dக்கப் ப6வ+
Mக்Bயம் , அதனால் ஆண்கள் அ=Bல்
இல் லாOட்டாAம் அவர்கள் Eட்Fற் 0ம்
06ம் பத்>ற் 0ம் உதவக்QFய
Oஷயங் கைளச் ெசய் ய MFRம் ."

○

“ெபண்கள் ெப=ம் பாAம் 0ழந்ைதக/டன்
அ>க ேநரம் ெசலO6Bறார்கள் .
இைணயத்ைதப் பற் N அவர்க/க்0க்
கற் :க் ெகா6த்தால் , அவர்கள்
0ழந்ைதக/க்0ம் கற் Dக்க MFRம் ,
அவர்களின் கல் Oக்0 உதJவார்கள் . Eட்Fல்
உள் ளவர்கள் எவ் வளJ அ>கமாக
இைணயத்ைதப் பயன்ப6த்தக்
கற் :க்ெகாள் Bறார்கேளா, அவ் வளJ
நன்ைமகைள நீ ங் கள் அைனவ=ம்
ெபறலாம் .”

ப"ற் %க்'
)ன்னால்
கற் பவர்க/க்0 ஏற் ற ஒ= நாள் மற் :ம்
ப%ற் 'ைய >ட்டV6ங் கள் , ேமAம் அவர்களின்
மற் ற ெசயல் பா6கள் அல் ல+ ேவைலகளில்
தைல%டா+.

ப%ற் '%ல் ேசர மற் ற 06ம் ப
உ:ப் Dனர்கைள அைழக்கJம் (':
0ழந்ைதகள் , மகள் கள் , ம=மகள் கள் ). இதன்
Uலம் அ>கமான மக்கள் பயனைடவேதா6,
ெபண்க/க்0 உதO ெசய் Rம் என்பைதRம்
Oளக்0ங் கள்

ெபண்கள் ஸ்மார்டஃ
் ேபான்கைள ைகயாள
MFந்தால் ப%ற் 'க்0 ெகாண்6 வர அவர்கைள
ஊக்0Oக்கJம் . ெபண்கள் ப%ற் ' ெசய் ய
ெதாைலேப' இ=ந்தால் , அ+ அவர்கள்
நன்றாகக் கற் :க்ெகாள் ள உதJம் என்பைத
மற் ற 06ம் ப உ:ப் Dனர்க/க்0 Oளக்கJம் .
ஆனால் , ஸ்மார்டஃ
் ேபான் இல் லாOட்டாAம்
ப%ற் '%ல் ேசர்ந்+ கற் :க்ெகாள் ளலாம் என்:
அவர்க/க்0 உ:>யளிக்கJம் .

ப"ற் %யாளர் ெசயல் பாட்9ன் ப"ற் %:
இந்த ச^கத்Aல் நீ ங் கள் Iற Aட்டங் கைள
அU>கப் ப9த்Aய )ல வSகைளப் பற் U PவாAக்க]ம் .
எ8 நன் றாக ேவைல ெசய் Eற8 மற் Hம் இந்தத்
Aட்டத்Aற் 3 எவ் வாH பய;ள் ளதாக இ=க்3ம் என் பைதப்
பற் Uய க=த்8க்கைளப் பEர்ந்8ெகாள் 2ங் கள் .

உங் க%க்& என்ன ேதைவ

!"ேயாக்கள்

)ெராெஜக்டர்

சார்ஜ் ெசய் யப்பட்ட ஸ்மார்ட்ேபான்

ம"க்கணினி மற்)ம் சார்ஜர்

ேடப்ெலட் (ேலப்டாப் மற் *ம் +ெராெஜக்டைரப்
பயன் ப2த்த 45யா6ட்டால் )

இைணய இைணப்2 (ைவஃைப/ேடட்டா)

ப7ற்8க்கான 92தல் ஸ்மார்டே
் பான்கள்
ேவ* ஃேபான் சார்ஜர்

ப"ற் %ைய எவ் வா+ அைமப் ப.

. உங் கள் சாதனத்Bல் (ேலப்டாப், 56 Bைர அல் லD
ெமாைபல் ) E5ேயாக்கைள பB6றக்கம் ெசய் D, அைவ
சரியான வரிைச7ல் இHப்பைத உ*Bெசய் யIம் .

45ந்தால் , ஒவ் ெவாH 3 ேபHக்Mம் Mைறந்தபட்சம் ஒH
சாதனம் இHக்Mம் வைக7ல் 92தல்
ஸ்மார்டே
் பான்கைளக் ெகாண்2 வாHங் கள் . கட்டணம்
வOPக்கப்ப2வைத உ*Bப்ப2த்Bக் ெகாள் Jங் கள் .

ப்ெராெஜக்டர் ேவைல ெசய் QறD என் பைத
உ*Bப்ப2த்தIம்

சாதனத்ைத சார்ஜ் ெசய் D, கற் பவர்கJக்காக ஒH
சார்ஜைர தயார் நிைல7ல் ைவத்BHக்கIம் .

ைவஃைப இைணப்ைபச்
சரிபார்க்கJம் (Bைடத்தால் ).

ப"ற் % அமர்0
ப8ற் : அமர்M ஒV அ-.கத்1டன் ெதாடங் 4<ற1. ஒவ் ெவாV
ெதா45க்4ம் , நீ ங் கள் X2ேயாைவ இயக்4Xர்கள் , அைதப் பற் \வா5த்1 ப8ற் : ெசய் Xர்கள் . நீ ங் கள் ப8ற் : அமர்ைவ .2த்1,
கற் பவர்களின் ேகள் \க?க்4 ப5லளிக்கலாம் .
ஒவ் ெவாV அமர்Mம் ]மார் 1.5-2 மணி ேநரம் நீ 2க்க ேவண்/ம் .
அ-.கத்5ற் 4 ]மார் 30 ெசல\/ங் கள் . X2ேயாக்கைளக் காட்ட 1
மணி ேநரம் , .2\ல் கலந்1ைரயாடல் மற் Dம் ப8ற் :க்4 30
நிdடங் கள் .

ப'ற் )க்கான அU>கம்
கற் றவர்கள் அைதப் பயன் ப9த்த P=ம் Tம்
ெசயல் பா9க2க்3 இைணயத்ைதப் பயன் ப9த்8வதன்
நன் ைமகைள அU>கப் ப9த்8ங் கள் .
காெணாளி
ம/க்கணினி, /P Aைர அல் ல8 ெமாைபcல்
>தல் J/ேயாைவ அல் ல8 dக]ம் ெபா=த்தமான
J/ேயாைவ இயக்க]ம் .
Pவாதம்
கற் பவர்களின் ேகள் Pக2க்3 பAலளிக்க]ம் , அ8
அவர்களின் வாழ் க்ைகக்3 எவ் வாH ெபா=த்தமான8
என் பைதப் பற் U )ந்Aக்க]ம் , பல் ேவH ஆப் கைள பற் U
PவாAக்க]ம் கற் பவர்கைள ஊக்3Pக்க]ம் .
ப'ற் )
கற் றவரின் ைகேப)'ல் உள் ள வSகைள gண்9ம்
ெசய் ய]ம் . Iன் னர் கற் பவர் gண்9ம் ,
தனித்தனியாக]ம் 3hக்களாக]ம் ப'ற் )
ெசய் Eறார்.
ப'ற் )ைய >/த்தல் கற் றவர்க2டன் J/ேயாக்கைளப்
பEர்ந்8, அமர்]க்3ப் Iற3 அவற் ைற எவ் வாH ெசய் வ8
என் பைத Pளக்க]ம் , அதனால் அவர்கள் ேமDம் ப'ற் )
ெசய் Eறார்கள் .

ப"ற் %யாளர்க+க்கான உத/க்01ப் 3:
உங் க2க்3 ேநரம் Eைடக்3ம் அள]க்3 பல
ெதா3Aகைள பார்க்கலாம் . J/ேயாைவக்
காண்Iத்தல் , PவாAத்தல் மற் Hம் ப'ற் ) ெசய் வதன்
^லம் - அAகமான ெதா3Aகைள Pைரவாகச்
ெசல் வைத Pட, )ல ெதா3Aகைள >hைமயாக
பயன் ப9த்த அAக ேநரம் எ9த்8க்ெகாள் வ8 நல் ல8.

அ./கம்
இைணயத்'ன் ம'ப் + மற் -ம் அதன் ெபா1த்தத்ைத
2ளக்5ங் கள் கற் றவர்களின் வாழ் க்ைகக்5.

நீ ங் கள் என்ன ெசால் ல ./0ம்
●

"உங் கள் வாழ் க்ைக, உங் கள் <=, உங் கள் 5=ம் பம்
மற் -ம் உங் கள் பணிக்5 எவ் வா- இைணயத்ைதப்
பயன் ப=த்?வ? என் பைதப் +ரிந்?ெகாள் ள இந்தப்
பAற் B உதCம் ."

●

“இைணயத்ைதப் பயன் ப=த்?வ? உங் கDக்5த்
ேதைவயான தகவைல 2ைரவாகக் கண்=GHப் பதன்
Iலம் ேநரத்ைதச் ேசKக்க உதCம் . எ=த்?க்காட்டாக,
இ? உங் களின் ேவைல, உங் கள் 5=ம் பத்'ன்
ஆேராக்Oயம் அல் ல? அரசாங் கத் 'ட்டங் கள்
ெதாடர்பான தகவலாக இ1க்கலாம் ."

●

“நீ ங் கள் 21ம் +ம் நபர்கள் , உங் கள் சIகத்'ல்
உள் ளவர்கள் அல் ல? நீ ங் கள் பணி+ரிQம்
நபர்கDடன் எளிதாகCம் 'றைமயாகCம்
ெதாடர்+ெகாள் வதற் 5ம் இைதப் பயன் ப=த்தலாம் ."

●

“உங் கள் 5ழந்ைதகளின் கற் றRக்கான <Hேயாக்கள் ,
+ைகப் படங் கள் அல் ல? தகவல் கைளக் கண்டSதல்
அல் ல? அவர்களின் ஆBரியர்கDடன்
ெதாடர்+ெகாண்= அவர்களின் கல் 2க்5 உதவ
இைணயம் உங் கDக்5 உதCம் ."

●

“பணம் சம் பா'க்க அல் ல? ேசKக்க உதCம் +'ய
2ஷயங் கைள எப் பH ெசய் வ? என் பைத அSய
இைணயத்ைதப் பயன் ப=த்தலாம் . ைதயல் உத்'கள் ,
Bைகயலங் காரம் , உங் கள் பண்ைணக்5 உரம்
தயாரிப் ப? அல் ல? +'ய ஆேராக்Oயமான உணைவ

எப் பH சைமப் ப? ேபான் றவற் ைறக் கற் -க்ெகாள் வ?
ேபான் றைவ."
●

“நீ ங் கள் இதற் 5 Uன் + அைதச் ெசய் யா2ட்டாRம் Vட
ஸ்மார்டஃ
் ேபாைனத் ெதாட்=ப் பயன் ப=த்த பயப் பட
ேவண்டாம் . நீ ங் கள் ெசய் Qம் எ?Cம் அைத நிரந்தரமாக
ேசதப் ப=த்தா?. நீ ங் கள் தவ- ெசய் தால் , நீ ங் கள் ெசய் ய
ேவண்Hய? எல் லாம் Yண்=ம் Uயற் Bக்க ேவண்=ம் .
எப் பH என் பைத உங் கDக்5க் காட்ட நான் இங் 5
வந்?ள் ேளன் . நீ ங் கள் கற் -க் ெகாள் வதற் கான ஒேர வ[,
அைத நீ ங் கேள ெசய் தால் மட்=ேம, அைத
Uயற் Bக்கCம் .”

ப"ற் %யாளர்க+க்கான உத/க்01ப் 2:
நீ ங் கள் ெசால் Hம் அைனத்ைத6ம் சeகத்5ன் வாழ் க்ைக
மற் Dம் ேதைவக?டன் இைணக்க .யற் :க்கMம் .
உதாரணமாக, நீ ங் கள் 4-ப் Tடக்Q2ய உள் gர்
5V\ழா, ப8ர் அல் ல1 உணM. ]ய உத\க்4hக்கள்
ேவைல ெசய் 6ம் 4-ப் Tட்ட வாழ் வாதார .யற் :கள்
உள் ளதா? இந்த உதாரணங் கைளச் ேசர்க்கMம் .

வ" 1:
மக்க%டன் இைணதல்
இந்த வI/ல் கவனம் ெசJத்2ம் ப/ற் 0க்B,
ெசய் 7 அLப் Mதல் மற் 6ம் அைழப் Oன் ம7ப் ைப
Fளக்Bங் கள்

அ3.கப் ப5த்த நீ ங் கள் என்ன ெசால் லலாம்
●

“இைணயத்>ன் Vகப் ெபரிய பயன்பா6களில்
ஒன்: தகவல் ெதாடர்T உங் க/க்0
Mக்Bயமானவர்க/டன் இைணந்>=க்க
இைணயத்ைத நீ ங் கள் எவ் வா: பயன்ப6த்தலாம்
என்பைத இன்: நாம் கற் :க்ெகாள் ேவாம் . நாங் கள்
0:Bய EFேயாக்கைளப் பார்ப்ேபாம் , Dன்னர்
எங் கள் >றைமகைள வளர்த்+க் ெகாள் ள ப%ற் '
ெசய் ேவாம் ."

●

"வாட்ஸ்அப் என்: ஒன்: உள் ள+, அைத நீ ங் கள்
Mக்Bயமானவர்க/டன் எளிதாக இைணக்க
பயன்ப6த்தலாம் ."

●

“வாட்ஸ்அப் அைனவ=க்0ம் ெபா+வான+.
ஆங் Bலத்ைதப் பயன்ப6த்த நீ ங் கள் தட்டச்`
ெசய் யேவா, பFத்தவராகேவா அல் ல+ ஆங் Bலம்
ேபசேவா ெதரிய ேவண்Fய>ல் ைல.”

●

“வாட்ஸ்அப் என்ப+ SMS ேபான்ற+, ஆனால்
நீ ங் கள் 0ரல் ெசய் >கள் , Tைகப் படங் கள் ,
EFேயா அைழப் Tகள் மற் :ம் நபர்களின் ெசய் >
0aக்களில் அ;ப் பலாம் ."

●

“உங் கள் ெதாைலேப'%ல் நீ ங் கள் ேசVத்+
ைவத்>=க்0ம் எந்த நப=ட;ம் நீ ங் கள்
அரட்ைடயFக்கலாம் ."

●

“வாட்ஸ்அப் Dல் எைதRம் அ;ப் ப மற் :ம் ெபற,
நீ ங் கள் ேடட்டா அல் ல+ ெநட் எனப் ப6ம் ஒன்ைற
வாங் க ேவண்6ம் . நீ ங் கள் ரீசார்ஜ் ெசய் யலாம்
அல் ல+ உங் கள் உள் cர் கைட%ல் அல் ல+
ெதாைலேப' Uலம் ேடட்டா ேபக்ைகப் ெபறலாம் .”

●

“உங் கள் Ma 06ம் பMம் வாட்ஸ் அப் Uலம்
பயனைடயலாம் . நீ ங் கள் ேதர்ச்' ெபற் றJடன் ,

நீ ங் கள் அைத பல் ேவ: Oஷயங் க/க்0
பயன் ப6த்தலாம் . (கற் ேபாரின் வாழ் க்ைகக்0
ெபா=த்தமான எ6த்+க்காட்6கைளத் தரJம் )”
ப"ற் %யாளர் அமர்5 ெசயல் பாட்:ன் ப"ற் %:
சeகத்1டன் ெதாடர்Lப/த்1ம் வாட்ஸ்அப் Tன் நன்ைம
4-த்த ேவD :ல எ/த்1க்காட்/கள் அல் ல1 கைதகைளப்
பற் - \வா5க்கMம் . கVத்1கைள ஒVவVக்ெகாVவர் ப<ர்ந்1
ெகாள் ?ங் கள் . உதாரணமாக: ]ய உத\ 4h\ன் 5ட்டங் கள்
அல் ல1 அரசாங் கத் 5ட்டங் கைளப் பற் - உங் கள் ]ய
உத\க்4hMக்4 ெசய் 5 அSப் Lதல் ; உங் கள்
வணிகத்5ற் கான சப் ைளயர்கள் அல் ல1
வா2க்ைகயாளர்க?க்4 X2ேயா அைழப் L, உங் ?டன்
பணிLரிபவர்க?க்4 \வசாயம் பற் -ய ேகள் \க்கான
படங் கைள அSப் Lதல் ேபான்றைவ

வ.ப் பாைத 2:
தகவைல ேத3தல்
இந் த வ் /ப் பாைத2ல் கவனம் ெச7த்8ம்
ப2ற் :க்;,ேதட?ன் ம$ப் ைப @ளக்;ங் கள்

பாைதைய அ3.கப் ப5த்த நீ ங் கள் என்ன
ெசால் லலாம்
●

“0ரல் ேதடல் மற் :ம் அ+ உங் க/க்0ம் உங் கள்
06ம் பத்+க்0ம் எவ் வா: பயனளிக்0ம் என்பைதப்
பற் N இன்: நாம் கற் :க்ெகாள் ேவாம் . நாங் கள்
0:Bய EFேயாக்கைளப் பார்ப்ேபாம் , Dன்னர்
எங் கள் >றைமகைள வளர்த்+க் ெகாள் ள ப%ற் '
ெசய் ேவாம் ."

●

“இைணயத்>ல் நிைறய தகவல் கள் உள் ளன ேகாFக்கணக்கான EFேயாக்கள் , படங் கள் ,
பாடல் கள் மற் :ம் எaத்+க்கள் . நீ ங் கள் ெசய் ய
ேவண்Fயெதல் லாம் , நீ ங் கள் O=ம் Tம் தகவைலக்
கண்6DFக்க ேத6வ+தான் . (கற் பவர்களின்

வாழ் க்ைகக்0 ெபா=த்தமான உதாரணங் கைளக்
ெகா6ங் கள் : உங் கள் 0ழந்ைதகளின் கல் Oக்கான
தகவல் கைளக் கண்டNதல் , 06ம் பத்>ற் கான
சைமயல் 0Nப் Tகள் , உங் கள் பண்ைணக்கான
ஆேலாசைனகள் , பணம் சம் பா>ப் பதற் காக ைதயல்
அல் ல+ MF >=த்+தல் ேபான் ற T>ய >றன் கள்
ேபான் றைவ)"

●

“இைணயத்>ல் உங் க/க்0த் ேதைவயான
தகவல் கைளக் கண்6DFக்க, நீ ங் கள் Q0ள் என்ற
ஒன்ைறப் பயன்ப6த்தலாம் . ஒவ் ெவா=
ஸ்மார்டே
் பானிAம் Q0ைளப் பயன்ப6த்>

தகவல் கைளத் ேதடலாம் . Q0ைளப் பயன்ப6த்த,
உங் கள் ெமாைபைல ரீசார்ஜ் ெசய் ய ேவண்6ம் ."
●

“ேதட, நீ ங் கள் கண்6DFக்க O=ம் Tவைத
இைணயத்>ல் ெசால் ல ேவண்6ம் . நீ ங் கள் தட்டச்`
ெசய் ய ேவண்Fய>ல் ைல. உங் கள் 0ரைல
பயன்ப6த்> நீ ங் கள் ேத6வைத நீ ங் கள் Qறலாம் .
இ+ 0ரல் ேதடல் என்: அைழக்கப் ப6Bற+."

●

“0ரல் ேதடAக்0 உதJம் Q0ள் அ'ஸ்டண்ட் என்:
ஒன்: உள் ள+. Q0ள் அ'ஸ்டண்ட்Fடம் நீ ங் கள்
O=ம் Tவைதச் ெசால் Bdர்கள் , அைதக்
கண்6DFக்க அ+ இைணயத்>ல் உள் ள எல் லாத்
தகவைலRம் ேத6Bற+.”

●

“0ரல் ேதடல் என்ப+ அைனவ=க்0ம் ெபா+வான+.
அைதப் பயன்ப6த்த நீ ங் கள் கல் OயNேவா அல் ல+
ஆங் Bலம் ேபசேவா ேதைவ%ல் ைல.”

ப"ற் %யாளர் அமர்/ன் ெசயல் பாட்; ப"ற் %:
சeகம் ெதாடர்Lப/த்1ம் ேதடiன் நன்ைமையப் பற் - ேவD :ல
எ/த்1க்காட்/கள் அல் ல1 கைதகைளப் பற் - \வா5க்கMம் .
கVத்1கைள ஒVவVக்ெகாVவர் ப<ர்ந்1 ெகாள் ?ங் கள் .

ெதா$%கள்
ஒவ் ெவாV ெதா45க்4ம் ப8ற் : ெசயல் பா/கள் eன்D வEகைள
உள் ளடக்<ய1: ெதா45 X2ேயாைவ இயக்கMம் , ெதா45 பற் \வா5க்கMம் மற் Dம் ெதா458ன் 5றன் கைளப் ப8ற் :
ெசய் யMம் .

காெணாளி
• H2 'ைர, மHக்கணினி அல் ல? ெமாைப]ல்
5ைறந்த? இரண்= Uைறயாவ? <Hேயாைவ
இயக்கCம் .
• ஒவ் ெவா1 +'ய UைறQம் 2ளக்கப் பட்ட Gற5
<Hேயாைவ இைடநி-த்', ேநரில் 2ளக்கத்ைத
Yண்=ம் ெசய் யCம் .
• பAற் B ெசய் வதற் 5ம் ேகள் 2கைளக் ேகட்பதற் 5ம்
அவர்கDக்5 ேநரம் Oைடக்5ம் என் - கற் பவர்கDக்5
உ-'யளிக்கCம் . Uத]ல் இ? Bக்கலானதாகத்
ேதான் றலாம் என் பைதQம் , நைடUைறAல் அ?
எளிதாO2=ம் என் பைதQம் அவர்கDக்5
நிைன_ட்=ங் கள் .

;வாதம்
• கற் Gக்கப் ப=ம் 'றனின் ம'ப் + மற் -ம் அதன்
ெவவ் ேவ- பயன் பா=கைளப் பற் S 2வா'க்கCம் .
கற் -க்ெகாள் பவர்கள் தங் கள் ெசாந்த வாழ் க்ைகAல்
பய`ள் ள வ[களில் அைத எவ் வா- பயன் ப=த்தலாம்
என் - Bந்'க்க உதCங் கள் .

ப=ற் ?
• ஒவ் ெவா1 ெதா5'க்5ம் 5ைறந்த? இரண்=
aற் - பAற் Bகைளச் ேசர்க்கCம் .
• ஒவ் ெவா1 UைறQம் ெவவ் ேவபயன் பா=களில் பAற் B ெபற கற் பவர்கைள
ஊக்52க்கCம் (எ.கா., அவர்கள் 21ம் +ம்
ெசய் Uைறைய 5ரல் ேத=தல் , Gன் னர் 2வசாய
நைடUைறக்கான 5ரல் ேதடல் ) மற் -ம் அவர்கள்
ேதர்ந்ெத=க்5ம் பயன் பாட்Hல் பAற் B
ெசய் யCம் .
• கற் பவர்கள் ேஜாHகளாகேவா, 5dக்களாகேவா
அல் ல? 5=ம் பங் களாகேவா பAற் B
ெசய் யட்=ம் , ஒவ் ெவா1 Iன் - ேப1க்5ம்
5ைறந்தபட்சம் ஒ1 ெமாைபல் ேபான் இ1ப் பைத
உ-'ெசய் யCம் . ைகேபBைய மாS மாSப்
GHத்?க்ெகாண்= வ[Uைறகளின் பH, பAற் B
ெசய் Qம் பH கற் பவர்கைள ஊக்52க்கCம் .
• கற் பவர்கள் நன் றாக் கற் - இ1க்5ம் ேபா?
மட்=ேம அ=த்த ெதா5'க்5ச் ெசல் லCம் .

அ#த்தளங் கள்
இந்த ெதாB7க்கான வIகள் , ஆேலாசைனகள்
மற் 6ம் ேபQம் Mள் ளிகள்

அ"ப் பைடகள்

ெதா$%
ெமாைபல் ஆப் என்றால்
என்ன, அவற் ைற எவ் வா7
ெப7வ8?
ெதா@Aைய அ3.கப் ப5த்த நீ ங் கள்
என்ன ெசால் லலாம் :
• “ெமாைபல் ஆப் என் ப? உங் கள் ெமாைப]ல் உள் ள
ஒ1 க12 ேபான் ற?, அ? உங் கDக்5 5Sப் Gட்ட
2ஷயங் கைளச் ெசய் ய உதCம் ."
• “Kல் ]யன் கணக்கான ஆப் கள் உள் ளன,
ஒவ் ெவான் Sற் 5ம் ஒ1 நன் ைம உள் ள?. உதாரணமாக,
உங் கDக்5 உதCம் ஆப் கள் உள் ளன: 5ரல் , <Hேயா
மற் -ம் படங் கைளப் பOர்தல் Iலம் மக்கDடன்
ெதாடர்+ெகாள் வ?; ஒ1 ெநாHAல் தகவைலக்
கண்டSயCம் ; உங் கள் ெசலCகள் மற் -ம்
ேசKப் +கைள கண்காணிப் ப?; உங் கDக்5 ேவைல
வாய் ப் +கைள காட்=வ?; உங் கள்
5ழந்ைதகDக்கான கற் றல் ெபா1ட்கைளத் ேத=வ?"
• "பணத்ைத அ`ப் +வதற் 5ம் ெப-வதற் 5ம் அல் ல?
உங் கள் Gல் கைள எளிதாகச் ெசRத்?வதற் 5ம் நீ ங் கள்
பயன் ப=த்தக்VHய ஆப் கDம் உள் ளன"

ற் Bக்ெகாண்ட Aறன்கள் :
• ப் ேள ஸ்ேடாைர ெதாடங் 5தல் (Uதல் Uைற

பயனர்கDக்5 Kன் னஞ் சல் Uகவரிைய அைமத்?
உள் fைழவதற் 5 உத2 ேதைவப் ப=ம் )

• ப் ெரௗBன் ஃப் க் ஆப்
• ஆப் Gன் ம'ப் +ைரகள் மற் -ம் ம'ப் h=கைளப்
+ரிந்?ெகாள் வ?
• ஆப் ைப ப'2றக்5Oற?

• Uகப் +த் 'ைரAல் இ1ந்? ஆப் ைப 'றப் ப?
• Uகப் +த் 'ைரக்5த் '1ம் +Oற?

கற் பவர்களிட*+ந் - நீ ங் கள் ேகள் 2கைள
ெபறலாம்
ஆப் கைள பயன்ப*த்த நான் பணம் ெச2த்த
ேவண்*மா?
பல இலவச ஆப் கள் உள் ளன. நீ ங் கள்
இலவசமாகப் ெபறக்VHய Bல ஆப் கDம்
உள் ளன, ஆனால் அதன் Bல ப5'கைளப்
பயன் ப=த்த நீ ங் கள் Gன் னர் பணம் ெசRத்த
ேவண்=ம் . Gற ஆப் கள் , அவற் ைறப் ெப-வதற் 5
Uன் நீ ங் கள் பணம் ெசRத்த ேவண்=ம் .
ஆப் Gற் 5 பணம் ெசRத்த நீ ங் கள் பல் ேவ2வரங் கைளச் ேசர்க்க ேவண்=ம் , எனேவ Play
Store ஐப் பயன் ப=த்'னால் உங் கDக்5த்
ெதரியாமல் உங் கள் பணம் எ=க்கப் படா?.
நான் எத்தைன ஆப் ைஸப் ெபற 89:ம்
என்பதற் ; வரம் = உள் ளதா?
நீ ங் கள் 21ம் +ம் பல ஆப் கைள ெபறலாம் . ஆனால் ,
ஆப் ஸ் உங் கள் ெமாைப]ல் இடத்ைத எ=த்?க்
ெகாள் Oற?. உங் களிடம் நிைறய ஆப் ஸ் இ1ந்தால் ,
உங் களிடம் இடம் இல் லாமல் ேபாகலாம் . உங் களிடம்
இடம் இல் ைல என் றால் , நீ ங் கள் பயன் ப=த்தாத
ஆப் ஸ்கைள எப் ேபா?ம் நீ க்கலாம் .

வ"ப் பாைத 1:
மக் க*டன்
இைணதல்
இந்த பாைத/ல் உள் ள ெதாB7கEக்கான வI/ல் ,
ஆேலாசைனகள் மற் 6ம் ேபQவதற் கான க#த்2க்கள்

வ[பாைத 1: மக்கDடன் இைணதல்

ெதா$% 1
வாட்ஸ்அப் ;ல் <=ேயா
கால் கைளப் பயன்ப@த்8ம்
நபர்க%டன் நான் எப் ப=
ேபCவ8?
ெதா@Aைய அ3.கப் ப5த்த
நீ ங் கள் என்ன ெசால் லலாம் :
• “நீ ங் கள் <Hேயா அைழப் ைப பயன் ப=த்', ஒ1வைர
எப் பH

ெதாடர்+

ெகாள் ளலாம்

என் பைத

இந்த

<Hேயா காட்=Oற?”
அைழப் +

• "<Hேயா
அைழப் ைபப்

என் ப?

ேபான் ற?,

ஆனால்

ெதாைலேபB
நீ ங் கள்

ேபaம்

நபைரQம் நீ ங் கள் பார்க்கலாம் ."
• "யாைரயாவ? சந்'க்கக் காத்'1ப் பதற் 5ப் ப'லாக,
<Hேயா

அைழப் Gல்

ெதாடர்+ெகாள் வதன்

Iலம்

ேநரத்ைதச் ேசKக்கலாம் ."
• "வாட்ஸ்அப் எனப் ப=ம் ஒன் Sல் இைதச் ெசய் ேவாம் ,
இ? ெவவ் ேவ- வ[களில் மக்கDடன்

இைணக்க

உதCOற?."

;வாAக் க மற் Bம் ப=ற் ?
ெசய் வதற் கான அம் சங் கள் :
• ெகாண்டாட்டங் களின் ேபா? ெதாடர்Gல்
இ1ப் பதற் 5ம் ஒன் றாக இ1ப் பதற் 5ம்
உற2னர்கDக்5 <Hேயா அைழப் +
• உங் கள் 5ழந்ைத ேநாய் வாய் ப் பட்H1க்5ம் ேபா?
ஆஷா அக்கா2டம் ஆேலாசைன ெபற <Hேயா
கால் ெசய் யCம்

• பAர் ேநாய் க்5 உத2 ேகட்க சIகத்'ல்
அ`பவKக்க 2வசாAக்5 <Hேயா அைழப் +

ற் Bக்ெகாண்ட Aறன்கள் :
• வாட்ஸ்அப் ைபத் ெதாடங் 5தல் (Uதல் Uைற

பயனர்கDக்5 இத`டன் V=தல் உத2
ேதைவப் படலாம் )
• ப் ெரௗBங் காண்டாக்டஸ
் ்
• <Hேயா அைழப் +கைளத் ெதாடங் 5தல்

கற் பவர்களிட*+ந் - நீ ங் கள் ேகள் 2கைள
ெபறலாம்
?9ேயா அைழப் Bற் ;ம் சாதாரண
அைழப் Bற் ;ம் என்ன Cத்Dயாசம் ?
<Hேயா அைழப் Gன் Iலம் , நீ ங் கள் ேபaம் நபைர
மட்=ம் நீ ங் கள் ேகட்க மாட்jர்கள் , அவர்கைளQம்
அவர்களின் aற் -ப் +றங் கைளQம் பார்க்கலாம் ,
ேமRம் அவர்கDம் உங் கைளப் பார்க்கலாம் .
வாட்ஸ்அப் Iலம் <Hேயா அைழப் +கள்
நடக்Oன் றன, எனேவ நீ ங் கள் இைணயத்ைதப்
பயன் ப=த்த ேவண்=ம் .

வ[ 1: மக்கDடன் இைணதல்

ெதா$% 2
வாட்ஸ்அப் ;ல் &ரல்
ெசய் Eைய எப் ப=
அFப் Gவ8?
ெதா@Aைய அ3.கப் ப5த்த
நீ ங் கள் என்ன ெசால் லலாம் :
• “5ரல் ெசய் 'ைய பயன் ப=த்' நீ ங் கள் எப் பH
ெதாடர்+ ெகாள் ளலாம் என் பைத இந்த <Hேயா
காண்Gக்5ம்
• “ஒ1 ெசய் 'ையச் ெசால் வைத நீ ங் கேள
ப'Cெசய் ? நீ ங் கள் 21ம் +ம் எவ1க்5ம்
அ`ப் +வ? 5ரல் ெசய் '. நீ ங் கள் தட்டச்a ெசய் ய
ேவண்Hய'ல் ைல என் பதால் , இ? எளிதான?
மற் -ம் உங் கள் ேநரத்ைத Kச்சப் ப=த்?Oற?."

;வாAக் க மற் Bம் ப=ற் ?
ெசய் வதற் கான Eற பயன்பா5கள் :
• உங் கள் Gள் ைளக்5 அ`ப் ப ேவண்Hய
ெசய் 'ைய ப'C ெசய் யCம்
• தாத்தா பாட்H அல் ல? ெதாைலkரத்'ல் வBக்5ம்
உங் கள் 5=ம் ப உ-ப் Gனர்கDக்காக
lபாவளிையக் ெகாண்டா=ங் கள்
• உங் கள் Gள் ைளAன் ஆBரிய1க்5 ஒ1
ேகள் 2ைய அ`ப் பCம்
• வாHக்ைகயாள1க்5 அவர்களின் ஆர்டைரப் பற் S ஒ1
ெசய் 'ைய அ`ப் பCம்

ற் Bக்ெகாண்ட Aறன்கள் :
• 5ரல் ெசய் 'கைள ப'C ெசய் தல்
• ஒ1 ெசய் ' எப் ேபா? அ`ப் பப் பட்ட? மற் -ம்
பHக்கப் பட்ட? என் பைதப் +ரிந்?ெகாள் வ?
• 5ரல் ெசய் 'கைளக் ேகட்ப?

கற் பவர்களிட*+ந் - நீ ங் கள் ேகள் 2கைள
ெபறலாம்
நான் யாைரயாவE அைழக்;ம் ேபாE
அவFக்; ஏன் ;ரல் ெசய் Dைய அIப் ப
ேவண்*ம் ?
Bல ேநரங் களில் , நீ ங் கள் அல் ல? நீ ங் கள் அைழக்க
Uயற் Bக்5ம் நபர் Gmயாக இ1க்கலாம் , எனேவ
ெதாைலேபBAல் ேபaவ? கHனமாக இ1க்5ம் .
இ?ேபான் ற சமயங் களில் , ஒ1 5ரல் ெசய் '
ெதாடர்+ ெகாள் ள ஒ1 உத2கரமான வ[யா5ம் .
யாராவE தவறான ெசய் Dைய அIப் Bனால் நான்
என்ன ெசய் வE?
நீ ங் கள் 21ம் பாத ெசய் 'ையப் ெபற் றாேலா அல் ல?
அ? உங் கDக்5 அெசௗகரியத்ைத
ஏற் ப=த்'A1ந்தாேலா, அைதப் +றக்கணிக்கCம் .
உங் கைளத் ெதாந்தரC ெசய் Qம் எண்ைண நீ ங் கள்
"த=க்கலாம் ". அதாவ? அேத எண்ணில் அவர்களால்
உங் கைள Yண்=ம் ெதாடர்+ ெகாள் ள UHயா?.

வ[ 1: மக்கDடன் இைணதல்

ெதா$% 3
வாட்ஸ்அப் ;ல் உள் ள
நபர்களின் &IJடன்
Gைகப் படங் கைளப் பKர்வ8
எப் ப=?
ெதா@Aைய அ3.கப் ப5த்த
நீ ங் கள் என்ன ெசால் லலாம் :
• “ஒேர ேநரத்'ல் பல நபர்கDக்5 படங் கைள எவ் வாஅ`ப் பலாம் மற் -ம் அதைன எப் பH ெசய் யலாம்
என் பைத இந்த <Hேயா காட்=Oற?
• "5=ம் ப உ-ப் Gனர்கள் , உங் கள் சIகத்'ல்
உள் ளவர்கள் அல் ல? நீ ங் கள் பணி+ரிQம்
நபர்கDடன் ெதாடர்+ெகாள் ள வாட்ஸ் அப்
5dக்கைள உ1வாக்கலாம் ."
• "வாட்ஸ்அப் 5dCடன் , ஒேர ேநரத்'ல் பல1டன்
ெதாடர்+ெகாள் வதன் Iலம் ேநரத்ைத
Kச்சப் ப=த்தலாம் ."

;வாAக் க மற் Bம் ப=ற் ?
ெசய் வதற் கான Eற பயன்பா5கள் :
• Uக்Oயமான ெசய் 'கைளப் பOர உங் கள் SHG
க்காக ஒ1 5dைவ உ1வாக்கCம்
• உங் கள் 5ழந்ைதகளின் கல் 2 5Sத்த
ஆேலாசைனகைளQம் தகவல் கைளQம்
பரிமாSக்ெகாள் ள மற் ற ெபற் ேறா1டன் ஒ1 5dைவ
உ1வாக்கCம்

• உத2க்5Sப் +கள் , சந்ைத 2ைலகள் மற் -ம் +'ய
தயாரிப் +கள் அல் ல? ெதா[ல் fட்பங் களின்
படங் கைளப் பOர்ந்? ெகாள் ள சIகத்'ல் உள் ள
2வசாAகDக்காக ஒ1 5dைவ உ1வாக்கCம்

கற் Bக்ெகாண்ட Aறன்கள் :
• ெதாடர்ைபச் ேசKத்தல் (5ைறந்த Uைறயான

கல் 2யSC உள் ளவர்கDக்5 இதன் Iலம் V=தல்
ஆதரC ேதைவப் படலாம் )

• 5d2ற் கான ெதாடர்+கைளத் ேதர்ந்ெத=ப் ப?
• 5dப் ெபயைரச் ேசர்ப்ப? (5ைறந்த கல் 2யSC

ெகாண்ட கற் பவர்கDக்5 இதன் Iலம் V=தல்
உத2 ேதைவப் படலாம் )

• படங் கைள எ=த்? அ`ப் +வ?

கற் பவர்களிட*+ந் - நீ ங் கள் ேகள் 2கைள
ெபறலாம்
;J உKப் Bனர்கள் ;JCல் ெபாFத்தமற் ற
அல் லE ேமாசமான ெசய் Dகைள அIப் Bனால்
என்ன நடக்;ம் ?
5dைவ உ1வாக்5ம் ேபா?, உங் கDக்5த்

ெதரிந்த மற் -ம் நம் +ம் நபர்கைளச் ேசர்த்?க்
ெகாள் Dங் கள் , இதனால் நீ ங் கள் 21ம் பாத
ெசய் 'கள் வ1வதற் கான வாய் ப் +கள் 5ைறC.
நீ ங் கள் ஒ1 5d2]1ந்? ஒ1 உ-ப் Gனைர
நீ க்கலாம் , ேமRம் 5dைவ உ1வாக்Oயவர்
மட்=ேம ெசய் 'கைள அ`ப் +ம் வைகAல்
அைமப் +கைள மாற் றலாம் (கற் பவர்கள்
21ம் Gனால் இைத எப் பH ெசய் வ? என் கற் -க்ெகா=ங் கள் அல் ல? அவர்களின் <ட்Hல்
யாராவ? அவர்கDக்5க் கற் Gக்Oறார்களா என் பா1ங் கள் ).

வ[ 1: மக்கDடன் இைணதல்

ெதா$% 4
வாட்ஸ்அப் ;ல் நான் ெபற் ற
ெசய் Eகைள மற் றவர்க%டன்
எவ் வா7 பKர்வ8?
ெதா@Aைய அ3.கப் ப5த்த
நீ ங் கள் என்ன ெசால் லலாம் :
• “படங் கைள நீ ங் கள் எப் பH பல 5=ம் ப
உ-ப் Gனர்கள் அல் ல? நண்பர்கDக்5 ெசய் 'கைள
அ`ப் பலாம் என் பைத இந்த <Hேயா உங் கDக்5க்
காண்Gக்5ம்
• “நீ ங் கள் ஒ1 ெசய் ', +ைகப் படம் அல் ல?
<Hேயாைவப் பO1ம் ேபா? நீ ங் கள்
ேவெறா1வ1க்5 பOர்C ெசய் Ooர்கள் . இ?
'ஃபார்வர்Hங் ' எனப் ப=ம் . இ? தகவைல
அ`ப் +வைத எளிதாக்5Oற?, ஏெனனில் நீ ங் கள்
அைத Yண்=ம் தட்டச்a ெசய் ய ேவண்Hய'ல் ைல."

;வாAக் க மற் Bம் ப=ற் ?
ெசய் வதற் கான Eற பயன்பா5கள் :
• ஒ1 Uக்Oயமான ெகாண்டாட்டத்'ன் படத்ைத
மற் றவர்கDக்5 அல் ல? 5=ம் ப உ-ப் Gனர்கDக்5
அ`ப் பCம்
• aகாதார ஆேலாசைன அல் ல? அரசாங் கத் 'ட்டம்
பற் Sய தகவைல நீ ங் கள் நம் +ம் ஒ1வ1க்5 அ?
உண்ைமயா எனச் சரிபார்க்க அ`ப் பCம்
• உங் கள் ைதயல் வணிகத்'ன் வாHக்ைகயாளர்கள்
ேதர்C ெசய் ய, ஆைடகள் அல் ல?
வHவைமப் +களின் படங் கைள அ`ப் பCம்

ற் Bக்ெகாண்ட Aறன்கள் :
• படங் கள் மற் -ம் ெசய் 'கைள அ`ப் +தல்
• ப்ெரௗ:ங் ெமேசஜ் kஸ்ட்ரி
• Uன் ன`ப் பப் பட்ட ெசய் 'ைய நீ ங் கள் நம் ப UHQமா
என் பைத எப் பH அSவ?

கற் பவர்களிட*+ந் - நீ ங் கள் ேகள் 2கைள
ெபறலாம்
வாட்ஸ்அப் Bல் பMர்வைத நான் தCர்க்க
ேவண்9ய தகவல் கள் ஏேதIம் உள் ளதா?
உங் கள் தனிப் பட்ட தகவைல (உங் கள் .கவரி,
வங் < \வரங் கள் , கடMச்ெசாற் கள் , Tன்கள்
ேபான்றைவ) உங் க?க்4த் ெதரியாத அல் ல1
நம் பாத ஒVவVக்4 ஒVேபா1ம் ெகா/க்க
ேவண்டாம் .

பாைத 2:
தகவைல ேத2தல்
இந்த வIபாைத/ல் உள் ள ெதாB7கEக்கான அம் சங் கள்
பRகள் , ஆேலாசைனகள் மற் 6ம் அதன் க#த்2க்கள்

பாைத 2: தகவைலத் ேத=Oற?

ெதா$% 1
தகவைலத் ேதட என8 &ரைல
எவ் வா7 பயன்ப@த்8வ8?
ெதா@Aைய அ3.கப் ப5த்த
நீ ங் கள் என்ன ெசால் லலாம் :
• “இைணயத்'ல் <Hேயாக்கள் , உங் கDக்5ம் உங் கள்
5=ம் பத்'ன1க்5ம் உங் கள் 5ரைல எப் பH
உபேயாகப் ப=த்?வ? என் பைத இந்த <Hேயா
காட்=Oற?

;வாAக் கFம் ப=ற் ? ெசய் யFம்
மற் ற பயன்பா5கள் :
• ஊ-காய் தயாரிப் ப? எப் பH என் பைதக் காட்=ம்
<Hேயாக்கைளத் ேத=ங் கள் , வாங் 5வதற் 5ப்
ப'லாக அைத <ட்Hேலேய ெசய் ? பணத்ைத
Kச்சப் ப=த்தலாம்
• உங் கள் <ட்Hல் பயன் ப=த்?வதற் 5 Vைடகள்
அல் ல? பாய் கைள எப் பH ெநசC ெசய் வ?
என் பைதக் காட்=ம் <Hேயாக்கைளத் ேத=ங் கள் ,
இதன் Iலம் நீ ங் கள் பணத்ைத Kச்சப் ப=த்தலாம் .
• பண்Hைககைளக் ெகாண்டாட ரங் ேகா]
ேபா=வ? எப் பH என் - உங் கDக்5க் கற் Gக்5ம்
<Hேயாக்கைளத் ேத=ங் கள்

க கற் Bக்ெகாண்ட Aறன்கள் :

• V5ள் அBஸ்டண்ட்ைடத் ெதாடங் 5தல் (Uதல் Uைற

பயனர்கDக்5 இத`டன் V=தல் ஆதரC
ேதைவப் படலாம் ; ெமா[ அைமப் +கைள சரிெசய் ய
ேவண்HA1க்கலாம் )

• சைமயல் மற் -ம் Gற ஆர்வங் கைளத்
ேத=ல்
• <Hேயாக்கைள இயக்5Oற?

கற் பவர்களிட*+ந் - நீ ங் கள் ேகள் 2கைள
ெபறலாம்
எனக் ; ஆங் Mலம் ெதரியாE. நான் எப் ப9 ;ரல்
ேத*வE?
உங் கள் ஃேபான் இந்'/தKைழ அங் sகரிக்5ம்
வைகAல் உங் கள் ெமா[ அைமப் +கைள மாற் ற
ேவண்=ம் (இைதக் கற் பவ1க்5 உதCங் கள் ).
உங் கDக்5 இந்'/தKழ் வச' இல் ைல என் றால் ,
நீ ங் கள் நம் +ம் ஒ1வைரத் ேத=ம் பH ேகட்க
ேவண்=ம் .

பாைத 2: தகவைலத் ேத=Oற?

ெதா$% 2
என8 &ரல் ேதடல் கைள
எவ் வா7 Lறப் பாகச்
ெசய் வ8?
ெதா@Aைய அ3.கப் ப5த்த
நீ ங் கள் என்ன ெசால் லலாம் :
• “உங் கள் 5=ம் பத்'ன் கல் 2 மற் -ம் ேவHக்ைகக்கான
<Hேயாக்கைள நீ ங் கள் எப் பH 5ரல் Iலம் ேதடலாம்
என் பைத இந்த <Hேயா காண்Gக்5ம்
• "உங் கள் ேதடல் கைள 5Sப் Gட்= ெசய் வதன் Iலம்
சரியான <Hேயாைவ நீ ங் கள் எவ் வாகண்டSOoர்கள் என் பைதQம் இ? காட்=Oற?"

;வாAக் கFம் ப=ற் ? ெசய் யFம்
மற் ற பயன்பா5கள் :
• உங் கள் 5ழந்ைதக்5ப் GHத்த கல் 2 நிகழ் சB
் ையத்
ேத=ங் கள்
• '12ழா2ன் ேபா? இைசக்க பக்' பாடல் கைளத்
ேத=ங் கள்
• எப் பH பட்ெஜட் ெசய் வ?, ேசKப் ப? மற் -ம் நி'கைள
நிர்வOப் ப? என் பதற் கான ஆேலாசைனகைளத்
ேத=ங் கள்

கற் Bக்ெகாண்ட Aறன்கள் :
• V5ள் அBஸ்டண்ட் ெதாடங் கப் ப=Oற?
• கல் 2 சார்ந்த <Hேயாக்கள் மற் -ம் Gற
ஆர்வங் கைளத் ேத=Oற?
• ேதடல் கைள ேமம் ப=த்?தல்

கற் பவர்களிட*+ந் - நீ ங் கள் ேகள் 2கைள
ெபறலாம்
என் ;ழந் ைதகள் இைணயத்Dல் ேமாசமான
உள் ளடக் கத்ைதப் பார்ப்பைத நான் எவ் வாK
த*ப் பE?
B- 5ழந்ைதகள் ெமாைபல் ஃேபாைனப்
பயன் ப=த்?ம் ேபா? எப் ேபா?ம் கண்காணிக்கCம் .
நீ ங் கள் 5ழந்ைதகDடன் ஃேபாைனப் பOர்Ooர்கள்
என் றால் , பா?காப் பான ேதடல் எனப் ப=ம் ஒன் ைற
இயக்கலாம் . இ? 5ழந்ைதகDக்5 ஏற் ற
2ஷயங் கைள மட்=ேம நீ ங் கள் பார்ப்பைத உ-'
ெசய் Qம் .

பாைத 2: தகவைலத் ேத=Oற?

ெதா$% 3
எனக் & MகJம்
பயFள் ளைதக் கண்ட.ய,
தகவைல எப் ப=ப் பார்ப்ப8?
ெதா@Aைய அ3.கப் ப5த்த
நீ ங் கள் என்ன ெசால் லலாம் :
• “படங் கைள எப் பH ேத=வ? மற் -ம் எப் பH
உங் கள் ேவைல அல் ல? <ட்Hற் 5 பய`ள் ளதாக
இ1க்5ம் <Hேயாக்கள் மற் -ம் இைணயம்
உங் கDக்5க் காண்Gக்5ம் UHCகைள
நம் Gக்ைகQடன் ஆராய் வ? என் பைத இந்த
<Hேயா உங் கDக்5க் காண்Gக்5ம் ”

;வாAக் கFம் ப=ற் ? ெசய் யFம்
மற் ற பயன்பா5கள் :
• உங் கள் ெசாந்த உரத்ைத எவ் வா- தயாரிப் ப?
என் ப? 5Sத்த <Hேயாக்கைளத் ேத=ங் கள்
• uைவ எவ் வா- உ1வாக்5வ? நீ ங் கள் 2ற் கக்VHய
மாைலகள் என் - உங் கDக்5க் கற் Gக்5ம்
<Hேயாக்கைளத் ேத=ங் கள்
• பல் ேவ- தயாரிப் +கள் மற் -ம் ேசைவகளின்
2ைலகள் பற் Sய சYபத்'ய தகவைலத்
ேத=ங் கள்

கற் Bக்ெகாண்ட Aறன்கள் :
• V5ள் அBஸ்டண்ட் ெதாடங் கப் ப=தல்
• ேவைல அல் ல? ஆர்வங் கள்
ெதாடர்பான <Hேயாக்கைளத் ேத=தல்

• ேவைல அல் ல? ஆர்வங் கள்
ெதாடர்பான படங் கைளத் ேத=தல்
• V5ள் காட்=ம் படங் கள் மற் -ம்
<Hேயாக்கைளப் பார்த்தல்
• <Hேயா/படத்ைதத் 'றந்த Gற5 ேதடல்
UHCகDக்5த் '1ம் +Oற?

கற் பவர்களிட*+ந் - நீ ங் கள்
ேகள் 2கைள ெபறலாம்
நான் ேத*ம் ேபாE ேமாசமான
Cஷயங் கைளக் கண்* கவைலப் ப*Mேறன்.
இைத எப் ப9 நிKத்EவE?
Uத]ல் , UHந்தவைர ெம?வாகCம் ெதளிவாகCம்
ேபaங் கள் , இதனால் V5ள் உங் கைளப்
+ரிந்?ெகாள் Dம் . நீ ங் கள் 21ம் +வைத V5ள்
தவறாகப் +ரிந்?ெகாண்=, நீ ங் கள் பார்க்க
21ம் பாதவற் ைறக் காட்Hனால் , Gன் ெபாத்தாைன
அdத்'னால் (இட?+றம் உள் ள அம் +க்5S)
உடனHயாகத் '1ம் Gச் ெசன் - ெவவ் ேவவார்த்ைதகைளப் பயன் ப=த்' Yண்=ம்
Uயற் Bக்கCம் . நீ ங் கள் ெவவ் ேவவார்த்ைதகைளப் பயன் ப=த்?ம் ேபா?, V5ள்
உங் கDக்5 ெவவ் ேவ- உள் ளடக்கங் கைளக்
காண்Gக்5ம் . இைணயத்'ல் கற் கCம்
கண்டSயCம் பல நல் ல 2ஷயங் கள் உள் ளன,
ெதாடர்ந்? பரிேசாதைன ெசய் ?, நீ ங் கள்
21ம் +வைதக் கண்=GHப் hர்கள் !

வ[பாைத 2: தகவைலத் ேத=Oற?

ெதா$% 4
இைணயத்Eல் நான்
கண்@;=க்&ம் தகவைல நான்
நம் ப /=Pமா என்பைத எப் ப=
அ.வ8?
ெதா@Aைய அ3.கப் ப5த்த
நீ ங் கள் என்ன ெசால் லலாம்
• “நீ ங் கள் எப் பH 5ரல் ேதடலாம் Uக்Oயமான தகவல்
மற் -ம் நீ ங் கள் ெப-ம் தகவல் நம் பகமானதாகCம்
?ல் ]யமானதாகCம் இ1ப் பைத உ-'ப் ப=த்'க்
ெகாள் Dம் என் பைத <Hேயா காண்Gக்5ம் .

;வாAக் கFம் ப=ற் ? ெசய் யFம்
மற் ற பயன்பா5கள் :
• உங் கள் 5=ம் பத்'ன் ஆேராக்Oயம் ெதாடர்பான
தகவல் கைளத் ேத=ங் கள்
• அரசாங் க 'ட்டங் கள் பற் Sய தகவல் கைளத்
ேத=ங் கள்
• 2வசாய fட்பங் கள் பற் Sய தகவல் கைளத் ேத=ங் கள்

கற் Bக்ெகாண்ட Aறன்கள் :
• ேவைல அல் ல? ஆர்வங் கள் ெதாடர்பான
<Hேயாக்கைளத் ேத=தல்
• V5ள் உங் கDக்5க் காட்=ம் தகவைலப் பார்த்தல்
• ேதடல் UHCகDக்5த் '1ம் +தல்
• ெவவ் ேவ- Iலங் களி]1ந்? தகவல் கைள
ஒப் G=தல்
• <Hேயாைவ உ1வாக்Oயவைர அங் sகரித்தல்

கற் பவர்களிட*+ந் - நீ ங் கள் ேகள் 2கைள
ெபறலாம்
தகவல் தவறானதா அல் லE நம் ப 89யாததா
என்பைத நான் எப் ப9 அRேவன்?
உங் கள் சIகத்'ல் நீ ங் கள் ேகட்5ம் தகவைலப்
ேபாலேவ, இைணயத்'ல் நீ ங் கள் ெப-ம் தகவைல
நம் ப UHQமா என் பைதத் lர்மானிக்க கவனமாக
Bந்'Qங் கள் . பல் ேவ- தகவல் கைளப் பா1ங் கள் .
அவர்களில் பலர் ஒேர க1த்ைதச் ெசான் னால் ,
தகவல் நம் பகமானதாக இ1க்க வாய் ப் +ள் ள?.
நீ ங் கள் அைடயாளம் நம் +ம் நபரா அல் ல?
நி-வனமா என் பைத அSய, தகவல் எங் O1ந்?
வ1Oற? என் பைதQம் பார்க்கCம் . இ-'யாக,
உங் கள் ெபா? அSைவப் பயன் ப=த்?ங் கள் !
தகவல் தவறாகத் ேதான் Sனால் , அைதப்
+றக்கணிக்கCம் .

பQற் L /=J
அவர்கள் எவ் வள= நம் >க்ைக?டன்
உணர்Bறார்கள் என்பைதப் பார்க்க,
கற் பவர்களிடம் ேகள் Eகைளக்

ேகDங் கள் . அவர்கள் கற் -க்ெகாண்ட 'றன் கள் மற் -ம்
அவற் ைற தாங் களாகேவ எப் பH பயன் ப=த்?வார்கள்
(எ.கா. 5ரைல அ`ப் ப எந்த பட்டைன அdத்?Ooர்கள்
ெசய் '? 5ரல் ேதடRக்5 நீ ங் கள் எைதப்
பயன் ப=த்?<ர்கள் ?)

அைனத்+ கற் றவர்கள் /அவர்களின் 06ம் ப
உ:ப் Dனர்க/டன் EFேயா ேகாப் Tகைளப்
பBரJம் . அைனத்+ கற் பவர்களின் வாட்ஸ்அப்
0aைவ உ=வாக்B, SMS இைணப் ைப வழங் 0வதன்
Uலம் அல் ல+ தனிப் பட்ட வாட்ஸ் அப் ெசய் >கைள
அ;ப் Tவதன் Uலம் நீ ங் கள்
பBரலாம் .

0aOல் நீ ங் கள் ெசய் >கைள அ;ப் Tவைத
கற் பவர்க/க்0த் ெதரியப் ப6த்+ங் கள் , இதனால்
அவர்கள் ெதாடர்ந்+ ப%ற் ' ெசய் யலாம் .
பBரப் பட்ட ஃேபான்கைளப் பயன்ப6த்+ம்
கற் றவர்க/க்0, அவர்கள் அFக்கF
பயன்ப6த்+ம் ஃேபானின் எண்ைணப் ெபறJம் ,
ேமAம் அவர்கள் வழக்கமாக எந்த ேநரத்>ல்
அவற் ைறப் பயன்ப6த்+Bறார்கள் என்பைதக்

கண்டNயJம் , அப் ேபா+ நீ ங் கள் ெசய் >கைள
அ;ப் பலாம் .

இன்: அவர்கள் சா>த்+ள் ள அைனத்>ற் 0ம்
கற் 0ம் மாணவர்கைளப் பாராட்F, ெதாடர்ந்+
கற் க அவர்கைள ஊக்0Oக்கJம் . நீ ங் கள் ெசால் ல
MFRம் :
o “கற் றல் என் ப? ஒ1 ெதாடர்ச்Bயான ெசயல் . இ?

உங் கள் பயணத்'ன் ஆரம் பம் மட்=ேம."

o "இைணயத்ைதப் பயன் ப=த்?வதற் 5 வச'யாக

இந்த <Hேயாக்கைளப் பயன் ப=த்தலாம் ."

o "இந்த <Hேயாக்கைள நீ ங் கேள, உங் கள்

5=ம் பத்'ன1டன் அல் ல? உங் கDக்5த் ேதைவயான
பல Uைற பா1ங் கள் ."

o “ெதாடர்ந்? பAற் B ெசய் Qங் கள் . நீ ங் கள் எவ் வளC

அ'கமாக பAற் B ெசய் Ooர்கேளா, அவ் வளC
வச'யாகCம் நம் Gக்ைகQட`ம் இ1ப் hர்கள் .”

o "நீ ங் கள் தயாரான?ம் , மற் ற தைலப் +களில்
ஒன் Sற் 5ம் ெசல் லலாம் "

S@தல் ேகள் Tகள்
"#$ல் ேம)ம் ேகள் $க,க்- ப/லளிக்க தயாராக
இ6ங் கள்

இந் தப் பSற் T எைதப் பற் RயE? அE எனக் ;ம் என்
;*ம் பத்Eக் ;ம் எப் ப9 உதUம் ?
உங் கள் வாழ் க்ைக, உங் கள் <=, உங் கள் 5=ம் பம் மற் -ம்
உங் கள் பணிக்5 நன் ைம பயக்5ம் வ[களில்
இைணயத்ைத எவ் வா- பயன் ப=த்?வ? என் பைதப்
+ரிந்?ெகாள் வதற் 5 இந்தப் பAற் B உதCOற?.
இைணயத்ைதப் பயன் ப=த்?வ?, உங் கDக்5த்
ேதைவயான எந்தத் தைலப் GRம் , 2ைரவாகCம்
தகவல் கைளக் கண்டSய உதCம் . உங் கள் 5=ம் பத்'ன்
ஆேராக்Oயம் , உங் கள் பண்ைண அல் ல? Gற ேவைல,
உங் கள் 5ழந்ைதAன் கல் 2 மற் -ம் பலவற் ைறப் பற் Sய
தகவைல நீ ங் கள் காணலாம் . உங் கள் aய உத2க் 5d,
உங் கள் 5ழந்ைதAன் ஆBரியர், அங் கன் வாH அக்கா
அல் ல? உங் கள் Uதலாளி ேபான் ற உங் கள்
5=ம் பத்'ன1டன் அல் ல? உங் கள் சIகத்'ல்
உள் ளவர்கDடன் +ைகப் படங் கள் மற் -ம்
<Hேயாக்கைளப் ேபaவைதQம் பOர்வைதQம் இைணயம்
எளிதாக்5Oற?. நீ ங் கள் பணம் சம் பா'க்க அல் ல?
ேசKக்க உதCம் +'ய 2ஷயங் கைள எப் பH ெசய் வ?
என் பைத அSய இைணயத்ைதப் பயன் ப=த்தலாம் .
இந் த பSற் T எனக் ;ம் எனE ;*ம் பத்Dற் ;ம் பணம்
சம் பாDக்க உதUமா?
இைணயத்'ல் உங் கDக்5 நி' ரீ'யாக உதCம் பல
வ[கள் உள் ளன. ைதயல் அல் ல? 2வசாய
நைடUைறகள் ேபான் ற +'ய 'றைமையக்
கற் -க்ெகாள் ள நீ ங் கள் இைணயத்ைதப்

பயன் ப=த்தலாம் ; அல் ல? உங் கள் பணிக்காக
மக்கDடன் எளிதாக ெதாடர்+ ெகாள் Dங் கள் ; அல் ல?
உங் கள் ேவைல அல் ல? அரசாங் கத் 'ட்டங் கள்
ெதாடர்பான தகவல் கைளத் ேத=ங் கள் . இந்தத்
'றன் கைள நீ ங் கள் கற் -க்ெகாண்டால் , உங் கள்
வணிகத்'ற் காக 5=ம் ப உ-ப் Gனர்கள் அல் ல?
நபர்கDக்5 பணம் அ`ப் +தல் , எளிதாக Gல் கைள
ெசRத்?தல் , ேவைல வாய் ப் +கைளத் ேத=தல் மற் -ம்
உங் கள் வணிகத்ைத ேமம் ப=த்?தல் ேபான் ற ேமம் பட்ட
2ஷயங் கைள இைணயத்'Rம் ெசய் யத் ெதாடங் கலாம் .
இவற் ைறெயல் லாம் ெசய் ய நான் என்ன வைகயான
ஃேபான் ேவண்*ம் ?
பAற் BAல் காட்டப் ப=ம் 2ஷயங் கைளச் ெசய் ய
உங் கDக்5 ஸ்மார்டே
் பான் (டச் ேபான் /ெபரிய ஃேபான் )
ேதைவப் ப=ம் . Bல ெபாத்தான் ஃேபான் கDம் இைதச்
ெசய் யலாம் - உங் களிடம் வாட்ஸ்அப் உள் ளதா எனச்
சரிபார்க்கCம் . உங் கள் ெபாத்தான் ெதாைலேபBAல் .
இவற் ைறச் ெசய் வதால் பணம் ெசலவா;மா?
ெபா?வாக, உங் கள் ெமாைப]ல் இைணயத்ைதப்
பயன் ப=த்?ம் ேபா?, "ேடட்டா" எனப் ப=ம் ஒன் ைறப்
பயன் ப=த்?Ooர்கள் . இ? உங் கள் உள் zர் கைடAேலா
அல் ல? ஃேபான் Iலேமா வாங் O ரீசார்ஜ் ெசய் ய ேவண்Hய
ஒன் -.

S@தல் ேகள் Tகள்
89Cல் ேம2ம் ேகள் CகWக்; பDலளிக் க தயாராக
இFங் கள்

என்னிடம் ஸ்மார்ட்ேபான்/டச் ஃேபான் இல் ைல. நான்
என்ன ெசய் வE?
பAற் BAன் ேபா?, பAற் Bயாளரிடம் இ1ந்?
ெதாைலேபBைய வாங் கCம் அல் ல? 5=ம் ப உ-ப் Gனர்
(இ1ந்தால் ) அல் ல? மற் ெறா1 SHG உ-ப் Gன1டன்
பOர்ந்? ெகாள் ளCம் . நீ ங் கள் <ட்Hற் 5ச் ெசன் ற?ம் ,
<Hேயாக்கைள Yண்=ம் பார்த்?, அவர்களின்
உத2Qடன் உங் கள் 5=ம் ப உ-ப் Gனரின்
ெதாைலேபBAல் அைத Uயற் Bக்கCம் . நான்
<Hேயாக்கைள அவர்களின் ெமாைபRக்5
வாட்ஸ்அப் /]ங் க் Iலம் அ`ப் +Oேறன் , அதனால் நீ ங் கள்
அைதப் பார்க்கலாம் . நீ ங் கள் அவர்களின் எண்ைணக்
ெகா=க்க ேவண்=ம் . உங் களிடம் தற் ேபா? டச் ஃேபான்
இல் லா2ட்டாRம் , எ'ர்காலத்'ல் கற் -க்ெகாள் வதற் 5
இைவ பய`ள் ள 'றன் கள் .
இந் தத் ெதா;DSல் உள் ள கைத எனக் ;ப்
ெபாFந் தாE. இதனால் என்ன பலன்?
இங் ேக காட்டப் பட்=ள் ள கைத ஒ1 உதாரணம் மட்=ேம.
<Hேயா2ல் காட்டப் பட்=ள் ள ஒவ் ெவா1 'றைமQட`ம்
நீ ங் கள் ெசய் யக்VHய பல 2ஷயங் கள் உள் ளன. அ?ேவ
இைணயத்'ன் Bறந்த ப5'யா5ம் - நீ ங் கள்
ேதர்ந்ெத=த்த 2தத்'ல் , உங் கDக்5 KகCம் உத2யாக
இ1க்5ம் எந்த வைகARம் இைதப் பயன் ப=த்தலாம் .
உங் கள் வாழ் க்ைகக்5 உதCம் ேவ- Bல
பயன் பா=கைளப் பற் S அைனவ1ம் ஒன் றாகச்
Bந்'ப் ேபாம் .

பSற் T 89ந் தEம் என்ன நடக்;ம் ? நான் எப் ப9
ெதாடர்ந்E கற் Kக்ெகாள் வE?

பAற் B அமர்Cகள் UHந்த?ம் உங் கள் கற் றல் நி-த்தப் பட
ேவண்Hய'ல் ைல. உங் கள் ெதாைலேபBAல்
<Hேயாக்கைள உங் கDடன் பOர்ேவாம் . நீ ங் கள்
அவற் ைறப் பார்க்கலாம் மற் -ம் ெவவ் ேவபயன் பா=கDக்5 உங் கள் 'றைமகைள ெதாடர்ந்?
பAற் B ெசய் யலாம் . எந்த உத2க்5ம் நீ ங் கள்
[CRP/பAற் Bயாளைர] ெதாடர்+ ெகாள் ளலாம் . (ெசயல்

ெசய் தால் Gன் ெதாடர்தல் அமர்Cகைளக் 5Sப் GடCம் .)

பQற் Lக்&ப் ;ற&
ப"ற் %க்'ப் (ற', கற் றவர்க+டன்
ெதாடர்(ல் இ3ங் கள்

ெபண்கள் EFேயாக்கைளப் பார்க்கJம் ப%ற் '
ெசய் யJம் ஊக்0Oக்0ம் வைக%ல் வாட்ஸ் அப் /
எஸ் எம் எஸ்-ல் ெசய் >கைள அ;ப் பJம் . 06ம் ப
உ:ப் Dனர்கைளச் ேசர்க்க ெசய் >கைள
இயக்கJம் :
○

"இந்த EFேயாைவ Maக் 06ம் பத்+டன்
பார்த்+, ஒ=வ=க்ெகா=வர் கற் :க் ெகாள் ள
உதJங் கள் "

○

“இைணயத்ைத எவ் வா: பயன் ப6த்+வ+

என் பைத அைனவ=ம் கற் :க்ெகாள் ள
ேவண்6ம் . இ+ உங் கள் 06ம் பம் , E6,
ேவைல மற் :ம் 0ழந்ைதக/க்0 உதவலாம் .
EFேயாக்கைளப் பார்த்+, உங் கள்
>றைமகைளத் ெதாடர ப%ற் '
ெசய் Rங் கள் ."
ப"ற் %யாளர்க+க்கான உத/க்01ப் 3கள் :
>தல் மாதத்Aற் 3 வாரத்Aற் 3 ஒ= >ைற ெசய் Aைய
அ;ப் ப]ம் , Iன் னர் 3 வாரங் க2க்3 ஒ= >ைற
3ைறக்க]ம் . ெபண்கள் அ5கமாக ஃேபாைன அm4ம்
ேநரங் களில் ெசய் 5கைள அSப் Lங் கள் (எ/த்1க்காட்/ :
மாைல ேநரம் )

