အပပြုသဘ

ောဘဆောင်တွဲဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည််းပညော သ်းစွဲသူ (အဆင ်ဲ့ ၃)

ဘလဲ့ကျငခ
ိ
ကဘရ်းပါ။
ိ
အကူအညီအပဖစ် စောကကညဲ့တ
် က်
ိ
ဲ့် န််း ၁။ ဘအောက်ဘဖော်ပပပါစကော်းလ်းမျော်းရွဲ အဓိ
ဲ့ ပပါယ်ဖငဆ
ဲ့် ချက်
ကိ အသ်းပပြုနိင်ပါတယ်။
၁။ Cyberbullying: အန်လင်
ိ ်းဘပေါ်မောအနိင်ကျငဗ
ဲ့် ိလ်ကျပခင််း
………………………………………………………………………………………………
၂။ Trolling: ထရိ်း (troll) ဘခေါ် ရန်စပခင််း
…………………………………………………………………………………………
ဘလဲ့ကျငခ
ဲ့် န််း ၂။ ဘအောက်ပါ အပျက်သဘ

ောဘဆောင်တွဲဲ့ အဆိမျော်းကိ သက်ဆင်
ိ ရောသက်မတ်ချက် အလိက်ထညဲ့်

ဘပ်းပါ။

ဘ

ောလ်းအသင််းမော ငါကိ
ဲ့

စကော်းလောမဘပပောနွဲ။ဲ့ နငန
ူ
ဲ့် ွဲ ဲ့ ယ်သမ
မဘပါင််းချင် ်းူ ငတ်းရယ်။
ဟော်းဟော်းဟော်း…ငါသူ
ဲ့
ဲ့ ငယ်ချင််း ပိထော်းတွဲ
ဲ့
စောဘတကကညဲ့စ
် မ််းပါဦ်း။ စောလ်းလွဲ
မန်ဘအောင် မဘပါင််းတတ်
ဒီအဆိဘတော်က
မကတတ်

်းူ ။

ယ်သလ
ူ ။ွဲ က လွဲ

်းူ ။ သီချင််းကလွဲ စတ်ပပတ်၊

ဆပင်ကလွဲ အရူ ်းကျဘနတောပွဲ။
ဟိဘကောင် ငတ်း။ နငလ
ိ က
် ိ ငါ
ဲ့် ယ်အတ
အဘစောကတည််းက အမိကပ
် ်း
ထွဲပစ်လက်
ိ တော

ယ်သကိ
ူ ဲ့ မ မဘပပောတော

အဘကောင််းဆ်း ပဖစ်လမ
ိ ဲ့်မယ်ဘနော်။
ငါအရင်ကတည််းကဘပပောသော်းပွဲ
နငက
ိ
ြုက်
ဲ့် မကကိ

်းူ လိ။ဲ့

ယ်သမ
ူ ဲ့

ောလိ ဘကျောင်
်းက
ဲ့

မထက်ဘသ်းတောလွဲ။
ဒါက အညဆ
ဲ့ ်း blog ပွဲ။ နင် ယ်သလ
ူ ွဲ
ဆိတောငါမသိ

်းူ ။ နငရ
ဲ့် ွဲ ဲ့

အန်လင်
ိ ်းဘပေါ်မော

ထရိ်း (troll)

သူငယ်ချင််းကိ

အနိင်ကျငဗ
ဲ့် ိလ်ကျပခင််း

ဘခေါ် ရန်စပခင််း

အရက်ရဘစပခင််း

အပပြုသဘ
ထင်ပမင်ယဆ
ူ ချက်ကိ လွဲ
ဂရမစိက်

ောဘဆောင်တွဲဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည််းပညော သ်းစွဲသူ (အဆင ်ဲ့ ၃)

ယ်သမ
ူ

်းူ ။

ဒီဓါတ်ပမော ငါသူ
် ါဦ်း။
ဲ့ ငယ်ချင််းကိကကညဲ့ပ
သူရ ွှံ့ထွဲ ကျထော်းတော။ သူကိ
် တော
ဲ့ ကကညဲ့ရ
အရမ််း ရယ်ရတယ်။
ဒီဘကျောင််းမောရိတလ
ွဲဲ့ တ
ူ င်
ိ ်း နငက
ဲ့် ိ ပစ်ထော်းဖိ ဲ့
လိက်ဘပပောမယ်။ နင်တစ်ဘယောက် ထွဲ
အထီ်းကျန်ပဖစ်ဘစရမယ်။
ယ်လပွဲ
ိ ပဖစ်ပဖစ် လူတင်
ိ ်းက
နငက
ိ န််းဘနတောပွဲဘလ။
ဲ့် မ
ဟော်းဟော်း…ငါ ဲ့ အစ်မ
ဘနစဉ်မ
တ်တမ််းစောအပ် ထွဲက ဓါတ်ပကိ
ဲ့
ကကညဲ့ပ
် ါဦ်း။
နင် နောမည်ကကီ်းတောငါသိတယ်။ ဒါဘပမွဲဲ့
နင်က လဒူ ပွဲ။

ောဘကကောင ်ဲ့ နငက
်ဲ့ ိ

လူဘတက follow လပ်ဘနလွဲဆတော
ိ
စဉ််းစော်းလိမရ
ဲ့

်းူ ။

ဘလဲ့ကျငခ
်ဲ့ န််း ၃ ။ သင်ရွဲ သူ
ိ ်းဘပေါ်က အနိင်ကျင ်ဲ့ ဗိလ်ကျပခင််း
ဲ့ ငယ်ချင််း ဒါမမဟတ် မိသော်းစဝင်ဘတနွဲ အ
ဲ့ န်လင်
(cyberbullying) နွဲ ထရိ
်း ဘခေါ် ရန်စပခင််း (Trolling) တိရွဲဲ့ အဓိ
ဲ့
ဲ့ ပပါယ်ကိ ဘဆ်းဘန်းပါ။
အွဲဒ ီ (၂) ခက

ယ်လက
ိ ောပခော်းတောလွဲ။ မဘကောင််းတွဲဲ့ အမအကျငဘ
ွှံ့ တော၊ ပမင်ဘတွှံ့ရတောဘတက
ဲ့် တကိ ကကြုဘတရ

အန်လင်
ိ ်းဘပေါ်က လူဘတကိ

ယ်လထိ
ိ ခက်
ိ ဘစသလွဲ။

