ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကို နာားလည်ခြင်ား (အဆင ် ၂)
အမှန်ရရွေးရတဲဲ့ ဉာဏ် စမ်ွေးပရေဠိကိို ရ ြေကကညဲ့ ပ် ပွေး သင်ဘယ်ရလာက်သထ
ိ ာွေးသလဲ ဆိိုတာကကညဲ့ ရ
် ရအာင်။

၁။ သငရ
့်ဲ့ က
့် ရေးကယ
ို ့်တာ အချက့်အလက့်ရတွေကို ကာကွေယခ
့် ျင့်တယ့်ဆရ
ို င့် အွေန့်လင
ို ေး့် ရ ေါ် share လို ့် တအ
ဲ့ ခါ
ဲ့ ိုယရ
သတထာေးရမယဲ့အ
့် ရာက ဘယ့်အရာရတွေလ။
က။ နာမ္ည်အခြည်အစို န မမ္ားသကကရာဇ်

ြ။ သငအ
် မ္်မမ္ားတရ စဆာန်အကကြိုက်ဆိုားအစာားအစာ

ဂ။ မ

ဃ။ သင်အကကြိုက်ဆိုားစာအိုြ်

ာလိုားအာားကစာားကို ကကြိုက်တအမ ကာင်ား

၂။ တစ်စိုတစ်ရယာက်က အန်လင
ိို ွေး် ရပေါ်ကရနထိခိိုက်ရစာ်ကာွေးတဲဲ့ မက်ရဆဲ့ခ ်ရတ ပိိုရနရင်
ဘာလိုပ်ရမှာလဲ။
ဲ့
က။ ဒါကို ရယ်စရာလိုထင်မ္ယ်သူငယ်ြျင်ားကို ခြမ္ယ်။

ြ။ သူကို ထြိုက်မစာ်ကာားတ မ္က်မဆြျ်မတ
ခြန်ြမ္ယ်
ို
။

ဂ။ ဝန်မဆာင်မ္မ
ှု ြားတသူဆီ မ္က်မဆြျ်ကို report

ဃ။ မ္က်မဆြျ်ကို ဖျက်ြစ်မြမ္ယ် ဒါမြမ္

လိုြ်မ္ယ်။ ြတ
ို လူကို block လိုြ်ပြီား ယို ကည်ရတ

သူတိုအမ ကာင်ား

ယ်သူဆီကိုမ္ှ report မ္လိုြ်

ူား။

လူကကီားကိုမခြာခြမ္ယ်။
၃။ အန်လိိုငွေး် အရကာငအ
်ဲ့ တက် လ ိ ျှို့ ဝှကစ
် ကာွေးလွေးို ရရွေးတဲအ
ဲ့ ခါ ရအာက်ရြော် ပပါထဲက ဘယ်အရာက အရကာင်ွေးဆွေးို လဲ။
က။ မ္မမ္မအာင်လို လယ်တတစ်ြိုကို စဉားစာားပြီား

ြ။ လ ြိုျှို့ ဝှက်စကာားလိုားမတမရာမထား မ္မနမအာင်လို

သငသ
် ူငယ်ြျင်ားကို မခြာခြထာားဖိုမ္မမ္ြါန။

အန်လိုငား် အမကာငအ
် ာားလိုားတက် လ ြိုျှို့ ဝှက်စကာားလိုား
တစ်ြိုြသိုားြါ။

ဂ။ အမကာငတ
် စ်ြိုဆအ
ီ တက် မ္တူညတ
ီ
လ ြိုျှို့ ဝှက်စကာားလိုားကိုသိုားြါ။

ယ်သူမ္မ္
ှ သမအာင်

ဃ။ ခမ္င်သာထင်ရှာားတ မနရာမ္ှာမရားမ္ှတ်ထာားြါ ဒါမ္ှ
ယ်မ္ာှ ရှာရမ္လသမ္ှာြါ။

လည်ား ထန်ားသမ္်ားထာားြါ။
၄။ Facebook ကဘာလိို အရကာင
ြေ
်ဲ့ ငတ
်ဲ့ ဲ့အ
ဲ ခါ ပိိုကဆ
် မရကာက်တာလဲ။
ဲ့
က။ ဒါကအလှူမြားတာခဖစ်ပြီား အြမ္ ဝန်မဆာင်မ္ှု

ြ။ အရမ္်ားြျမ္်ားသာတ ကိုမ္ပဏခီ ဖစ်လို ြက
ို ်ဆ

မြားနင
ို မ
် အာင် တတ်နင
ို လ
် ိုြါ။

ထြ်ရှာစရာ မ္လိုလိုြါ။

ဂ။ အသက် ၁၆ နှစ်ခြညပ် ြီားသူမတကို မငမ ကား

ဃ။ သငက
် ို ဦားတည်ပြီားမ ကာ်ခငာတ လိုြ်ငန်ားမတ

မကာက်ြတယ်။

ဆီကမန ြက
ို ်ဆရြါတယ်။

၅။ ယကို ကည်စိတခ
် လိမရတဲ
ို ဲ့
ဲ့ ဝက်ဆက
ို ိ ရ
် ဲ လကခ
ဏာ ကဘာလဲ။
ဲ့
က။ အမ ကာင်ားအရာန ရိုြ်ြို တလျက်ရှတယ်။

ြ။ ဝက်
မနတယ်။

လ
် ြ်စာ (URL) က ကညရ
် တာ ထူားဆန်ား

ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကို နာားလည်ခြင်ား (အဆင ် ၂)
ဂ။ Pop-up မ ကာ်ခငာမတမ္ရှ

ူား။

ဃ။ ဝက်

ဆ
် ိုက်က အမရာင်မတ အမ္ျာားကကီားရှတယ်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကို နာားလည်ခြင်ား (အဆင ် ၂)
၆။ အန်လင
ိို ွေး် ထရိို ွေး (troll) ရဲ ဥပမာက
ဘယ်တစ်ခိုလ။ဲ
ဲ့
က။ လူမ္မ္
ှု ီဒယ
ီ ာမြေါ် ရို ငား် စိုငား် တ ြစ်
ို မရားပြီား

ြ။ လူမ္မ္
ှု ီဒယ
ီ ာမြေါ်ဖတ်မ္သမ္ ြိုစ်တိုငား် ကို

အန်လိုငား် မြေါ် ခငင်ားြိုမ္ှု စတင်တယ်။

မကာမ္နမ
် ြားတယ်။

ဂ။ စကာားလိုားအစာား emoji မတကို သိုားတယ်။

ဃ။ သူငယ်ြျင်ားမတရ group chat ထသငြ
် က
ို ို
ြလ
ို ိုက်တယ်။

၇။ ဘယ်အဆိက
ို အန်လင
ိို ွေး် ရပေါ်ရကာင်ွေးမန်တအ
ဲ့ဲ မူအက ငရ
်ဲ့ ဲ ဥပမာ
ြေစ်ပါသလဲ။
ဲ့
က။ မ္

မတဆီမနတိုငား် မ္က်မဆြျ်ြတယ်
ို
။

ြ။ မ္အြ်ြင်ဖိုနား် စက်ြတ်ထာားတယ်။

ဂ။ လူမ္မ္
ှု ီဒယ
ီ ာမြေါ် သူငယ်ြျင်ားမတရြို မ္တင်ြင်

ဃ။ အဂဂလြ်လို စာမရားတအြါ စာလိုားအမသား အစာား

တင်လိုရလာားလို သူငယ်ြျင်ားမတကို မမ္ားတယ်။

စာလိုားအကကီားမတနမရားတယ်။

၈။ ရအာက်ရြော် ပပါ လိုပ်ရဆာင်ခ က်ရတအာွေးလွေးို ပါဝင်တဲ့ဲ အက်ပ် ဒါမှမေိုတ ် ဝက်ဘဆ
် က
ို ိ ် က ဘာကိရ
ို ပာတာလဲ။
စစစ်ထန်ားသမ္်ားမ္ှုရှခြင်ား (moderation)၊ Block လိုြ်နင
ို ခ် ြင်ား၊ ကိုယ်မရားကိုယ်တာအြျက်အလက်ထန်ားြျြိုြ်မ္ြ
ှု ိုစ ( privatecy

setting)၊ ကျွမ္်ားကျင်ြညာရှငမ္
် ှ ဖန်တီထာားမသာ အမ ကာင်ားအရာ (professional content)
က။ ဒီ ဝက်

ဆ
် ိုက်က မ

ားကင်ားလိုခြြိုမ္မ္
ှု ရှ

ူားလို

ဆိုလိုတာခဖစ်တယ်။
ဂ။ ဒီအရာမတက ဒီဝက်
သတင်ားဝက်

ြ။ ဒီအရာမတက ဒီဝက်ဆိုက်က
မ

ဆ
် ိုက်က

ဆ
် ိုက် ခဖစ်နင
ို တ
် ယ်လို ညွှနခ် ြတယ်။

ားကင်ားလိုခြြိုတယ်လို ညွှနခ် ြတယ်။

ဃ။ အဒီအရာမတက ဒီဝက်

်ဆိုက်ကို

ဝင်မရာက် ကညရ
် ှု သူ တစ်ရက်လျင် တစ်သန်ားရှတယ်လို
ညွှနခ် ြတယ်။

၉။ ‘ သငဘ
်ဲ့ ဝအရကကာင်ွေးကိို တစ်ရလာကလွေးို ကကညဲ့ န
် င
ိို ြေ
် ိို ဲ့အန်လိိုငွေး် ရပေါ် အခ ိန်နဲတစ်
် င
ွှ ်ဲ့ ပသတယ်’ ဆိိုတာ
ဲ့ ရ ပွေးည ထိုတလ
ဘာကိရ
ို ပာတာလဲ။
က။ အန်လိုငား် မြေါ်မ္ာှ သင်က တခြာားတစ်မယာက် အခဖစ်
မယာင်မဆာင်ခြင်ား။
ဂ။ တန်ားတူ အြျင်ားြျင်ား ြြားို ကူညခီ ြင်ား။

ြ။ သူငယ်ြျင်ား ၃ မယာက် န ဗီဒယ
ီ ို chat ခြင်ား။.

ဃ။ Liveလွှငခ် ြသခြင်ား။

၁၀။ သငအ
် ြျစ်ဆိုားသူငယ်ြျင်ားန အန်လိုငား် ဂမ္်ားကစာားမနတယ်လို စတ်ကူား ကညြ
် ါ။ ‘မနာက်ဆိုားမြေါ် စမ္တ်ဖိုနား် ဆိုရရန်
ဒီမနရာကို နှြ်ြါ’ ဆိုတ pop-up မ္က်မဆြျ် တက်လာတယ်။ အမကာင်ားဆိုား လိုြ်မဆာင်ြျက်က
က။ သငသ
် ူငယ်ြျင်ားကို Pop-up နှြ်ြိုငား် လိုက်မ္ယ်။

ာခဖစ်မ္လ။

ြ။ မ္က်မဆြျ်ကို လစ်လျျူရှု ပြီား window ကို
ြတ်လိုက်မ္ယ်။

အေျ ဖမ ်ား။ ၁-က၊ ၂-ဂ၊ ၃-ဂ၊ ၄-ဃ၊ ၅-ခ၊ ၆-က၊ ၇-ဂ၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ

ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကို နာားလည်ခြင်ား (အဆင ် ၂)
ဂ။ ဆိုရမ္ရ သနင
ို ဖ
် ို မ္က်မဆြျ်ကို နှြ်လိုက်မ္ယ်။

ဃ။ မ္က်မဆြျ်ကို ဒီအတိုငား် ထာားလိုက်ပြီား
ဂမ္်ားမဆာပြီားမ္ှြ နှြ် ကည်မ္ယ်။

အေျ ဖမ ်ား။ ၁-က၊ ၂-ဂ၊ ၃-ဂ၊ ၄-ဃ၊ ၅-ခ၊ ၆-က၊ ၇-ဂ၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ

