အွနလ
် င
ို ််းလလောကအလ ကောင််း န ်းလည်သလ
(မ
ဒစ်ဂျစ်တယ်လ

ောလ ေါက်ခြင််း

မ ော်းအတွက်ဉောဏ်စမ််း လေဠလမ်းြွန််းမ ော်း)

ောကန ပတ်
သက်ပပြီး သင်ဘောလတွေသထ
ိ ောြီး
ဲ့

ဆိတ
ို ော သိရလ ောင် လ ောက်ပါ

လ ြီး လ ြေလတွေကိို

လ ြေကကညဲ့ပ
် ါ။
၁။

ယ်အဆက
ို ဒစ်ဂ စ်တယ် နည််း ညောမောက င်လည်မရ
ှု တဲဲ့ ကလလ်းကို လ ော်ခ
က။ သူတက
ိုို့ အွန်လိုင််းလလောကနဲို့

ေါသလဲ။

ြ။ သူတက
ိုို့ နည််း ညော

တ်သက်ပ ်း အရောရောကိုသတယ်။

တ က်ကမ််းြတ် ကျွမ်း် က င်ပ ်း
ကွန် ျူတော

ယ်လို

အလို ်လို ်လဲဆိုတော
န ်းလည် ကတယ်။
ဂ။ သူတမ
ိုို့ ော အွန်လင
ို ််းလ ေါ်ကလတွွေ့လောနင
ို တ
် ဲဲ့ ခ ဿန လတွကို

ဃ။ သူတလ
ိုို့ တွက အွန်လိုင််းလ ေါ်မော

လက ော်လော်းနင
ို တ
် ဲဲ့ အရည်အြ င််းလတွရ ကတယ်။

တခြော်းသူလတွအလ ေါ်
ညောတောလထောက်ထော်းမှု ကင််း
တဲဲ့အခ ြုအမူလတွ လို ်တယ်။

၂။ ‘သငဲ့အ
် လ ကောင််းကို တလလောကလို်း ကညဲ့လ
် ရ
ိုို့ လအောင် အြ န်နတ
ဲို့ လခ ်းည ထိုတ်လငဲ့မ
် ှုလို ်တယ်။’ အဲဒေါက
ောကိုဆိုလိုတောလဲ။
က။ တခြော်း လူတစ်လယောက်အခ စ်

ြ။ သူငယ်ြ င််း ၃ လယောက်နဲို့ Video chat

ေန်လဆောင်တယ်။

လို ်တယ်။

ဂ။ တန််းတူအြ င််းြ င််း ဲ့ ို်းမှုခ ြုလို ်တယ်။

ဃ။ Live လငဲ့်ခ သတယ်။

၃။ လအောက် ေါတမ
ိုို့

ယ်အရောက ထရို်း (troll) လြေါ် ရန်စခြင််း ရဲွေ့ ဥ မောလဲ။

က။ လူမှုမဒယောလ ေါ်မော ရိုင််းစင
ို ််းလစော်ကော်းတဲဲ့ စ
ိုို့ ်

ြ။ လူမှုမဒယော လ ေါ်မော တ်မသမျှ စ
ိုို့ ် တိုင််း Like နဲို့

လရ်းပ ်း အွန်လိုင််းမော အခငင််းအြို စတင် ို့ို

comment လ ်းခြင််း။

တမင်လို ်ခြင််း။
ဂ။ လူမှုမဒယော စ
ိုို့ ် လတွမော စကော်းလို်းအစော်း emoji

ဃ။ သူငယ်ြ င််းလတွ အို ်စိုလက
ို ် စကော်းလခ ောလနတဲဲ့

ရို ် ို အသို်းခ ြုခြင််း။

(group chat) ထဲ သငဲ့် ို ခိုို့ ြင််း။

၄။ Facebook မောအလကောငဲ့် င
ွ ဲ့်တအ
ဲဲ့ ြေါ Facebook က

ောလိုို့ ိုကမ
် ဆလကောက်တောလဲ။

က။ ရေတ ခ စ်ပ ်း အြမဲဲ့ဝန်လဆောင်မှု လ ်း ိုို့

ြ။ အရမ််းြ မ််းသောတဲဲ့ ကိုမပဏခ စ်ပ ်း

တတ်နိုင်လိုို့ ေါ။

လငွရလအောင်ထ ်လို ်စရောမလိုလိုို့ ေါ။

အွနလ
် င
ို ််းလလောကအလ ကောင််း န ်းလည်သလ
(မ

ောလ ေါက်ခြင််း

မ ော်းအတွက်ဉောဏ်စမ််း လေဠလမ်းြွန််းမ ော်း)

ဂ။ အသက် (၁၆) နစ် နဲို့ အထက်ဆိုရင်
ိုကဆ
် လ ်းရ ေါတယ်။

ဃ။ သို်းစွဲသူအလိုက် ဦ်းတည်ပ ်း
ကိုန် စစည််းလ ကော်ခငောြ င်တဲဲ့ လို ်ငန််း လတွဆက
လ ကော်ခငောြလကောက်ြခြင််း ခ ငဲ့် ိုကဆ
် ရ ေါတယ်။

၅။ လအောက်လ ော်ခ

ေါ လို ်လဆောင်ြ က်လတွအော်းလို်း ေါဝင်တဲဲ့ အက် ် ဒေါမမေိုတ် ဝက်

်ဆက
ို ် က

ောကလ
ို ခ ောတောလဲ။

စစစ်ထန််းသမ််းလ ်းခြင််း (moderation)၊ တ် င်တော်းဆ်းလ ်းခြင််း (blocking)၊
ကိုယလ
် ရ်းကယ
ို ်တောအြ က်အလက်ထန််းြ ြု ်ခြင််း (privacy setting)၊ သက်ဆိုင်ရော ညောရင်မ န်တ်း
ထိုတ်လို ်ထော်းလသောအလ ကောင််းအရော (professional content)
က။ ဒ ဝက်

်ဆက
ို ်က လ

်းကင််းလိုခြြုမမ
ှု ရ

ူ်းလိုို့ ခ တော ေါ။
ဂ။ ဒ ဝက်
ဝက်

ြ။ ဒ ဝက်

်ဆိုကက
် လ

်းကင််းလိုခြြုတယ် လိုို့

ခ တော ေါ။

်ဆက
ို ်က သတင််းလတွတင်တဲဲ့

်ဆိုကလ
် ိုို့ ခ တော ေါ။

ဃ။ ဒ ဝက်

်ဆိုက် တစ်လနို့ ဝင် ကညဲ့်သူ

တစ်သန််းရတယ်လိုို့ ခ တော ေါ။

၆။ တစ်စတ
ို စ်လယောက်က အွန်လိုင််းလ ေါ်ကလန သငဲ့်ကလလ်းကို ရိုင််းစင
ို ််းတဲဲ့ မက်လဆဲ့ြ လ
် တွ လ
ိုို့ နတယ် ဆတ
ို ောလတွွေ့ရင်
ခ ြုလို ်ရမယဲ့် အလကောင််းဆို်းအရောက

ောလဲ။

က။ သူတဆ
ိုို့ ကို အြိုလိုလို ်လနတောကို ရ ်လိုက် ိုို့

ြ။ မက်လဆဲ့ြ လ
် တွ

စောခ န် မ
ိုို့ ယ်။

သငဲ့်ကလလ်းကက
ို ူညမယ်။

ဂ။ အွန်လင
ို ််းလ ေါ်ကလန ရန်မခ ြုနင်တအ
ဲဲ့ တွက်

ဃ။ သငဲ့က
် လလ်းကို စတ်ထြက
ို ်လစတယ် ဆိုရင်

လစ်လ ျူရှုလိုက် ိုို့ သငဲ့က
် လလ်းကို လခ ောမယ်။

က်လိုက် အ
ိုို့ တွက်

ဲ့ ို်းကူညလ ်းမယ်။ အဲလို လို ်လနတဲဲ့သက
ူ ို
သငဲ့်ကလလ်းက report နဲို့ block လို ်နင
ို လ
် အောင်
ကူညလ ်းမယ်။

၇။ အွန်လင
ို ််းလ ေါ်မော သငဲ့က
် လလ်းက လူတိုင််းခမင်နိုငတ
် ဲဲ့ ိုစ (public) နဲို့ share ထော်းတဲဲ့

ယ်သတင််းအြ က်အလက်က

သငဲ့်ကလလ်း အတွက် ဆို်းရှု်းထြိုက်နိုငလ
် ခြရတဲဲ့ အြ က်ခ စ်မလဲ။
က။ သူတိုို့ အကကြုက်ဆို်း

ောသောရ ်

ဂ။ သူတိုို့ အကကြုက်ဆို်း အော်းကစော်း ွဲ

၈။ ‘Phishing’ ဆိုတော

ြ။ သူတရ
ိုို့ ွေ့ဲ လက ောင််းန မည်
ဃ။ သူတိုို့ မကကြုက်ဆို်းရို ်ရင်

ောလဲ။

က။ အွန်လင
ို ််းလ ေါ်မော တစ်စတ
ို စ်လယောက်က

ြ။ သငဲ့်ရဲွေ့ ကယ
ို လ
် ရ်းအြ က်အလက်

ရိုင််းစင
ို ််းတဲဲ့ လကောမနို့(် comment) လရ်းခြင််း။

လတွရလအောင် လမ်လည်မှု။

ဂ။ အွန်လင
ို ််း ဝန်လဆောင်မလ
ှု ်းတဲဲ့ဆကို

ဃ။ အွန်လင
ို ််းလ ေါ်က လအောင်ခမင် လက ော် ကော်း

ရိုင််းစင
ို ််းမှုအလ ကောင််း report လို ်တဲဲ့ ခ စ်စဉ်။

သူလတွ လ
ို အောက် လကောမနို့(် comment)
လရ်းခြင််း။

အွနလ
် င
ို ််းလလောကအလ ကောင််း န ်းလည်သလ
(မ

ောလ ေါက်ခြင််း

မ ော်းအတွက်ဉောဏ်စမ််း လေဠလမ်းြွန််းမ ော်း)

၉။ အြ ြုွေ့ အွန်လိုင််းလနရောလတွက တခြော်းလနရောလတွထက် ဆို်းရှု်းထြိုက်နိုငလ
် ခြမ ော်း ေါတယ်။ လအောက်လ ော်ခ
အဆိုလတွထဲကမ

ေါ

ယ်တစ်ြက
ို ဆို်းရှု်းထြိုက်နိုငလ
် ခြ မရတောလဲ။

က။ စစစ်ထန််းသမ််းလ ်းသူလမ
ဲ ရ

ူ်း။

ရိုင််းစင
ို ််းလစော်ကော်းမှုလတွအတွက် ဝက်

ြ။ ဝက်

်ဆိုကလ
် ေါ်ကလန live လငဲ့် နိုငတ
် ယ်။

်ဆိုကက
် ို

report လို ် ိုို့ ြက်ြတ
ဲ ယ်။
ဂ။ ဝက်

်ဆိုက် လ ေါ်မော စစစ်ထန််းသမ််းမဲဲ့သူ

ဃ။ ဝက်

မရတဲဲ့အတွက် လူစမ််းလတွက Live လကောမနို့်

်ဆက
ို ်လ ေါ်မော လဆောင််း ေါ်းနဲို့

တ်သက်တဲဲ့ ိုလတွအမ ော်းကက်းမရ

ူ်း။

လ ်းနိုငတ
် ယ်။
၁၀။ ‘သငဲ့် လျှြုွေ့ဝက်စကော်းလို်း ကိုရိုက်ထညဲ့ပ် ်း ဝင်လိုက် ေါ။ လိုခြြုလရ်း အဆငဲ့်တစ်ြို ထ ်လ ေါင််းထော်းတဲဲ့ အလနနဲို့
သငဲ့် န
ို ််းထဲကို ကိုတန
် ေါတ် လ
ိုို့ ်းလမဲ့်မယ်။’ ဆိုတော

ောကဆ
ို ိုလို ေါသလဲ။

က။ စစစ်ထန််းသမ််းခြင််း။

ြ။ အဆငဲ့် (၂) ဆငဲ့်လိုခြြုလရ်းစနစ်

ဂ။ လျှြုွေ့ဝက်စကော်းလို်းလဝမျှခြင််း။

ဃ။ အွန်လင
ို ််းလ ေါ်

ယ်သူ

ယ်ဝေါ

လ ော်ခ မှုမရခြင််း။
၁၁။ လူမှုမဒယော ဝက်

်ဆက
ို ် တစ်ြို လ ေါ်မော လူတစ်စရ
ို ွေ့ဲ ကို်းကွယယ
် ို ကည်မှုလ ေါ်အလခြြပ ်းတိုကြ
် က
ို တ
် ဲဲ့

စ
ိုို့ ်တစ်ြိုရတယ်။ သငဲ့က
် လလ်းက ဒေါကို ေောသလထ
ိုို့ င်တအ
ဲဲ့ တွက် like လို ်ပ ်း သူငယ်ြ င််းလတွဆ share လိုကတ
် ယ်။
အသငဲ့်လတော်ဆို်း တိုို့ခ န်မက
ှု ိုလရ်း ေါ။
က။ Share လရ
ိုို့ ေါတယ်။ တခြော်းကယ
ို လ
် ရ်း

ြ။ ဒေါက ေောသ ေါ။ ဒ စ
ိုို့ ် က ရယ်ရတဲဲ့ အတွက်

အြ က်အလက်လတွနဲို့ ိုလတွမ ေါ

like နဲို့ share လို ်တော သူတအ
ိုို့ တွက် ခ ဿန

ူ်း ဆိုရင်လ ေါ ဲ့။

မခ စ်နိုင် ေါ

ူ်း။

ဂ။ ဒေါကအမိုန််းစကော်း ခ နို့လ
် စတဲဲ့ ဥ မော ေါ။

ဃ။ Share လရ
ိုို့ ေါတယ်။ ဒေါလ မဲဲ့ ဒေါက

ဒေါမ ြု်းကို လူမှုမဒယောလ ေါ်မော share

ေောသဆတ
ို ော လသြ ောလအောင်လို ် ိုို့ လို ေါတယ်။

တောမန်ကန်တဲဲ့ လို ်ရ ်မေိုတ်

၁၂။ ဝက်

ူ်း။

်ဆိုကလ
် တွ အော်းလ်းို က မယို ကည်ရ ေါ

ူ်း။ တြ ြုွေ့ဝက်

်ဆိုကလ
် တွမော ‘သတင််းအတို’ လတွ ဒေါမမေိုတ်

ယို ကည်စတ်ြ လမ
ိုို့ ရတဲဲ့ သတင််းအြ က်အလက်လတွ ေါနင
ို ် ေါတယ်။ ဝက်
ရနိုင်တယ်ဆတ
ို ော

်ဆက
ို ်တစ်ြက
ို ယို ကည်စတ်ြ လိုို့

ယ်လို သနိုင်မလဲ။

က။ စ်း ွော်းလရ်းလ ကော်ခငော pop-up လတွ

ြ။ ဝက်

အမ ော်းကက်းရတယ်။

အကခရောလတွ လရောလန ရလနတယ်။

ဂ။ လရ်းသော်းတဲဲ့သူ နဲို့ အ ွေ့ွဲ အစည််း က လူသမ ော်းပ ်း

ဃ။ ိုလတွက အလွန်အကျွ ခ ြုခ င်ထော်းတယ်။

န မည်လကောင််းရတယ်လိုို့ ယူဆလရ
ိုို့ တယ်။

်လ ်စော က န ေါတလ
် တွ၊ စောလ်းို လတွ

အွနလ
် င
ို ််းလလောကအလ ကောင််း န ်းလည်သလ
(မ

ောလ ေါက်ခြင််း

မ ော်းအတွက်ဉောဏ်စမ််း လေဠလမ်းြွန််းမ ော်း)

