
�ೕವ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಾಣತನ�ಂದ ಇರಲು ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಸಲ�ೆಗಳ�

Be Internet

ಆನ್ �ೈನ್ ನಲೂ� IRL (ಇನ್ �ಯಲ್ �ೈಫ್ - �ಜ �ೕವನದ��) 
�ಾ�ೆ�ೕ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ವ���ತ� ಉಳ�ವ�ಾ��.

�ೆನ��, ���ಂದ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಬ�ೆ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ೕ�ೋ, �ಾ�ಂಟ್ 
ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೇಶದಂತಹ �ಾವ��ೇ �ಷಯ ಒ�� ಬಂದ�ೆ, ಅದು ಆನ್ �ೈನ್ 
ನ�� �ಾಶ�ತ�ಾ� ಉ�ದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

ಸಲ�ೆ 1

�ೕಸ್� �ಾಡುವ �ದಲು ಆ�ೋ��.

�ಾವ ಸಂದಭ�ದ�� ಏನನೂ� �ೕಸ್� �ಾಡ�ರುವ�ದು – ಅಂದ�ೆ ಒಬ�ರ 
�ೕಸ್�, �ೕ�ೋ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂಟ್ �ೆ ಪ�����ಸ�ರುವ�ದು ಅಥ�ಾ 
�ಜವಲ�ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಹಂ��ೊಳ��ರುವ��ೇ ಉತ�ಮ ಎಂದು ಸಹ 
���ರುವ�ದು ಒ� �ೆಯದು.

ಸಲ�ೆ 2

�ಮ� ರಹಸ�ಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ���.

�ಮ� ��ಾಸ, ಇ�ೕಲ್, �ೕನ್ ಸಂ�ೆ�, �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳ�, ಬಳ�ೆ�ಾರರ 
�ೆಸರುಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ �ಾಕು��ಂಟ್ ಗಳನು� ಅಪ��ತ�ೊಂ��ೆ 
ಹಂ��ೊಳ��ೇ�.

ಸಲ�ೆ 3

ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಜನರು �ಮ�ನು� �ಾವ ದೃ���ೋನ�ಂದ 
�ೋಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೕವ� ಅಂದು�ೊಳ����ೕ�ೋ, ಅವರು ಅ�ೇ 
ದೃ���ೋನ�ಂದ �ೋಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾ�ಸ�ೇ�.

�ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ಜನರು ಒಂ�ೇ �ಾ��ಯನು� �ೋ� ಅದ�ಂದ �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ 
�ೕ�ಾ�ನಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

ಸಲ�ೆ 4

ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಮತು� ಆಫ್ �ೈನ್ ನ��, �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ಸ���ೇಶಗಳ�� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ 
�ೕ�ಯ ಪ�����ಗಳ ಅಗತ��ರುತ��ೆ.

�ೌಪ��ೆಯ ��ಾರದ�� �ಮ� ಆ��ಗಳ� ಮತು� ಇತರರ ಆ��ಗಳ 
ನಡು�ೆ �ಾಮ��ೆ ಇರ�ದ�ರೂ, ಇತರರ ಆ��ಗಳನು� �ಾ�ಾಗಲೂ 
�ೌರ�ಸುವ�ದು ಮುಖ��ಾ��ೆ.

ಸಲ�ೆ 5

Smart
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ಸದೃಢ�ಾದ �ಾಸ್ ವಡ್� ರ��.ಸಲ�ೆ 1
ಕ�ಷ� 8 �ಾ��ೆಕ�ರ್ ಗಳನು� ಆ�� �ಾ� ಮತು� ಅಕ್ಷರಗಳ� (ಅಪ�ರ್ �ೇಸ್ ಮತು� 
�ೋವರ್ �ೇಸ್), ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಮತು� ಸಂ�ೇತಗಳ ಸಂ�ೕಜ�ೆಯನು� ಬಳ�.

ಅದಲು-ಬದಲು �ಾ�.ಸಲ�ೆ 2
�ಮ� ಪ�� ಮುಖ� �ಾ�ೆ�ಾ� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ �ಾಸ್ ವಡ್� ಬಳ�.

ಸೃಜನ�ೕಲ�ಾ��.ಸಲ�ೆ 3
ಸುಲಭ�ಾ� ಊ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾಸ್ ವಡ್� ಅಂದ�ೆ �ಮ� ಅಡ��ೆಸರು, �ಮ� 
�ಾ�ೆಯ �ೆಸರು �ಾತ�, ���ನ ���ೆಟ್ ತಂಡ, ಅಂ�ಗಳ ಸರ� (ಉ�ಾ., 
123456), ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�. ಮತು� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ, “password” 
ಎಂಬ ಪದವನು� ಬಳಸ�ೇ�!

�ೈಯ��ಕ �ಷಯಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.ಸಲ�ೆ 4
�ಮ� �ಾಸ್ ವಡ್� ನ�� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� (�ೆಸರು, ��ಾಸ, ಇ�ೕಲ್, 
�ೕನ್ ಸಂ�ೆ�, ಆ�ಾರ್ ಸಂ�ೆ�, �ಾ�ಯ �ದಲ �ೆಸರು, ಜನ� ��ಾಂಕ 
ಇ�ಾ��) ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನ� ಪದಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

�ಮ� �ಾಸ್ ವಡ್� ಬದ�ಾ�ಸಲು �ಂಜ�ಯ�ೇ�.ಸಲ�ೆ 5
��ಾ��ಾಹ� ��ಯರನು� �ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆ �ಾ��ಾದರೂ �ಮ� �ಾಸ್ ವಡ್� 
�ೊ�ಾ���ೆ ಎಂದು �ಮ�ೆ ��ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೕವ� �ಾ�ೆ �ಾ��ದ�ೆ, ತಕ್ಷಣ�ೇ ಆ 
�ಾಸ್ ವಡ್� ಅನು� ಬದ�ಾ��.

�ೕವ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಸದೃಢ�ಾ�ರಲು 
ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಸಲ�ೆಗಳ�

Be Internet

Strong
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�ೈಟ್ �ಾನ��ಾ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� ಕೂಲಂಕಷ�ಾ� ಪ�ೕ��.

�ೕವ� ಒಂದು �ಂಕ್ ಅನು� ��ಕ್ �ಾಡುವ �ದಲು ಅಥ�ಾ �ೕವ� ಈ �ದಲು 
�ೇ� �ೕ�ರದ ಒಂದು �ೈಟ್ ನ�� �ಾಸ್ ವಡ್� ಅನು� ನಮೂ�ಸುವ �ದಲು, 
�ೈಟ್ ನ URL ಮತು� �ೕವ� ಹುಡುಕು��ರುವ ಉತ�ನ� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ �ೆಸರು 
ಮತು� �ಾ�� �ಾ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ ಎಂದು �ೋ�.

ಸಲ�ೆ 1

�ಾ��ಮ್ ಗ��ೆ ಬ��ಾಗ�ೇ�.

�ೈತುಂ�ಾ ಹಣ ಗ�ಸುವ ಅವ�ಾಶವನು� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ಭರವ�ೆ 
�ೕಡುವಂತಹ, �ಜ�ರಲು �ಾಧ��ಲ� ಎಂಬಷು� ಒ� �ೆಯ ಭರವ�ೆಯನು� ಒಂದು 
ಇ�ೕಲ್ ಅಥ�ಾ �ೈಟ್ �ೕಡು���ೆ ಎಂ�ಾದ�ೆ, ಅದು ಬಹು�ೇಕ ಮ���ೆ 
�ಜ�ರ�ಾರದು. ನಕ� ಸಂ�ೇಶ�ೆ� ಮರು�ಾ� �ೕಸ�ೋಗ�ೇ�.

ಸಲ�ೆ 3

ಸಲ�ೆ 4 ಈ ಪ���� �ಾ�ಗೂ ಬರಬಹುದು.

�ೕವ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ��ಮ್ �ಂ�ಾ� �ೕಸ�ೋದ�ೆ, �ಮ� 
ತಂ�ೆ-�ಾ�, �ಕ್ಷಕರು ಅಥ�ಾ ��ಾ��ಾಹ� ��ಯ��ೆ ತಕ್ಷಣ�ೇ ��� ಮತು� 
�ಮ� �ಾ�ೆಗಳ �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� ಕೂಡ�ೇ ಬದ�ಾ��.

ಗಮ��! �ಮ� �ಾಧನದ�� ಏ�ಾದರೂ ಸಮ�ೆ���ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� 
ಒಂದು �ೆಬ್ �ೈಟ್ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾ�ೕ�ಾತು �ೇಳಲು �ಾಧ��ಲ�!

ಸಲ�ೆ 5

�ಮ� �ಾಧನದ�� ಏ�ೋ ಸಮ�ೆ���ೆ ಎಂದು �ೇಳ�ವ ಮೂಲಕ �ಾಲ್ �ೇರ್ 
ಅಥ�ಾ ಅನ�ೇ�ತ �ಾಫ್� �ೇರ್ ಅನು� �ೌನ್ �ೋಡ್ �ಾಡುವ �ಾ�ೆ �ಮ�ನು� 
�ೕಸ�ೊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವ �ಾ��ಮ್ ಗ��ೆ.

�ೕವ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಎಚ���ೆ�ಂದ ಇರಲು 

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಸಲ�ೆಗಳ�

Be Internet

Alert

ಸುರ�ತ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ಗಳನು� ಬಳ�.ಸಲ�ೆ 2
�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ URL, https:// ಎಂದು ಆರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದರ ಎಡ�ೆ� 
ಹ�ರು �ಾ�ಡ್ �ಾಕ್ ಇ�ೆ ಎಂಬುದನು� ಖ�ತಪ���ೊ��.

ಉ�ಾಹರ�ೆ:
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�ೕವ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಕರು�ಾಳ� ಆ�ರಲು ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಸಲ�ೆಗಳ�

Be Internet

ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಮತು� �ಜ �ೕವನದ��ಯೂ ಸಹ, ಇತರರು �ಮ�ನು� �ೇ�ೆ 
ನ�ೆ��ೊಳ��ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು��ೕ�ೋ, �ೕವ� ಕೂ�ಾ ಇತರ�ೊಂ��ೆ 
ಅ�ೇ �ೕ� ನ�ೆದು�ೊ��. ಉ�ಾಹರ�ೆ: �ರುಕುಳದ ಕು�ತು ವರ� �ಾ�. 
ತಂ�ೆ-�ಾ�, �ಕ್ಷಕರು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ �ೌ�ೆ�ಲರ್ ನ �ಾ�ೆ, ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು 
�ಾಧ��ರುವವ��ೆ �ಷಯ ���.

ಅ���ೕಯ ಸೂತ�ವನು� ಅನುಸ��!ಸಲ�ೆ 1

ಸಮಥ�ಕ�ಾ�!
ಸಮಥ�ಕರು, �ೆಟ� ವತ��ೆಯ �ರುದ� �ೋ�ಾಡು�ಾ��ೆ ಮತು� ಕರು�ೆ �ಾಗೂ 
ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ೆ�ಾ� ಧ�� ಎತು��ಾ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ: �ರುಕುಳದ ಕು�ತು ವರ� 
�ಾ�. ತಂ�ೆ-�ಾ�, �ಕ್ಷಕರು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ �ೌ�ೆ�ಲರ್ ನ �ಾ�ೆ, ಸ�ಾಯ 
�ಾಡಲು �ಾಧ��ರುವವ��ೆ �ಷಯ ���.

ಸಲ�ೆ 2

�ಾವ�ದನು� �ೇಳ�ೇಕು ಮತು� �ೇ�ೆ �ೇಳ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಆ�� 
�ಾಡು�ಾಗ, ಉತ�ಮ ��ಾ�ರಗಳನು� �ೈ�ೊ��.

ಉ�ಾಹರ�ೆ: �ೕವ� �ಾವ �ಾತನು� �ಜ �ೕವನದ�� �ೇಳ�ವ��ಲ��ೕ, ಅದನು� 
ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ೈಪ್ �ಾಡಲು �ೋಗ�ೇ�.

ಸಲ�ೆ 4

ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಕರು�ೆಯನು� ಪಸ��.ಸಲ�ೆ 5

ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳನು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು 
ಸರಳ ಕ�ಮಗಳನು� �ೈ�ೊ��.

ಉ�ಾಹರ�ೆ: �ಾ�ಾದರೂ ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� ಒಬ� �ೆ�ೕ�ತರ ಬ�ೆ� ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾದ 
ಸಂಗ�ಯನು� �ೕಸ್� �ಾ�ದ�ೆ, ಒಂ�ಷು� �ೆ�ೕ�ತರನು� �ೊ�ೆ�ೆ �ೇ���ೊಂಡು 
“ಕರು�ೆಯ ಮ�ಾಪ�ರವನು�” ಹ�� - ಅಂದ�ೆ, �ೆದ��ೆಯನು� ಎದು�ಸು��ರುವ 
ವ���ಯ ಕು��ಾ� ಹಲ�ಾರು ಒ� �ೆಯ �ಾ�ಂಟ್ ಗಳನು� �ೕಸ್� �ಾ� (ಆದ�ೆ 
�ಾ��ೋರರ ಕು�ತು ಏನೂ �ೆಟ�ದ�ನು� �ೇಳ�ೇ�, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೕವ� ಒಂದು 
�ಾದ��ಾಗು����ೕ�, ಪ��ೕ�ಾರ ಪ�ೆಯು��ಲ�)

ಸಲ�ೆ 3

Kind
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ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾದ �ಷಯ�ೇ�ಾದರೂ ಕಂಡುಬಂ��ೇ? �ಾತ�ಾ�!ಸಲ�ೆ 1
�ಮ�ೆ ಅ�ತ ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಾ�ಾನ ಉಂಟು�ಾಡುವ �ಾವ��ೇ ಸಂಗ� 
ಎದು�ಾದ�ೆ, ಅದರ ಕು�ತು ವರ� �ಾ� - �ೈಯ��ಂದ ಮುಂದುವ�ೆ�� ಮತು� 
�ಕ್ಷಕರು, �����ಾಲ್ ಅಥ�ಾ ತಂ�ೆ-�ಾ�ಯೂ �ೇ�ದ �ಾ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು 
�ಾಧ��ರುವ ವ����ಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�.

�ಾತ�ಾ� ಬ�ೆಹ���ೊ��.ಸಲ�ೆ 2
ಏನು �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು �ಮ�ೆ �ೋಚ��ಾ�ಗ, ಸ�ಾಯ �ೇಳ�ವ�ದು �ೈಯ�ದ 
ಸಂಗ��ಾ��ೆ. �ಮ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ��ೆ ಉಂ�ಾದ �ಾವ��ೋ �ೋ�ನ 
ಸಂಗ�ಯನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ� ಉಂ�ಾಗದ �ಾ�ೆ ತ�ೆಯಲು �ೕವ� 
ಇದನು� �ಾ�ದ�ೆ, ಅದು �ಾಣತನವ� �ೌದು, �ೈಯ�ದ �ೆಲಸವ� �ೌದು.

ಅನು�ತ ಕಂ�ೆಂಟ್ ನ ಕು�ತು ವರ� �ಾ� ಮತು�/ಅಥ�ಾ 
ಅದನು� �ಬ�ಂ��.

ಸಲ�ೆ 3

ಒಂದು �ೈಟ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಪ್ ನ�� �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು�/ಅಥ�ಾ ವರ� �ಾಡಲು 
ಇರುವ ಪ�ಕರಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾವ� ವರ� �ಾ�ದ�ೆ, ಆ ಪ�ಕರಣದ�� 
ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಜನ��ೆ, ಅವರ ಸಮು�ಾಯ�ೆ� ಮತು� �ಾ�ಟ್ �ಾಮ್� ಗ�ಗೂ 
�ೆರ�ಾಗಬಹುದು.

ಪ��ಾ�ೆಯನು� ಪ�ೆ��.ಸಲ�ೆ 4
ಅನು�ತ ಕಂ�ೆಂಟ್ ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, 
ಸ���ೇಶದ ಕು�ತು �ಮ� ಬ� �ಾಖ�ೆ ಇರುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ�ಲು ಅದರ 
���ೕನ್ �ಾಟ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಒ� �ೆಯದು.

�ೆದರ�ೇ�!ಸಲ�ೆ 5
�ೕವ� ಅಪ��ತ�ಂದ ಒಂದು ಸಂ�ೇ�ಾಸ�ದ ಸಂ�ೇಶ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂಟ್ 
ಅನು� ��ೕಕ��ದ�ೆ, ��ಾ��ಾಹ� ��ಯ��ೆ ಅದನು� �ೋ��, ಆ ವ���ಯನು� 
�ಬ�ಂ�� ಮತು� ಅವರ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾ�.

�ೕವ� ಆನ್ �ೈನ್ ನ�� �ೈಯ��ಾ��ಾ�ರಲು 

�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಸಲ�ೆಗಳ�

Be Internet

Brave
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