
 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၂) 

အမှန်ရရ ွေးရတဲဲ့ ဉာဏ်စမ်ွေးပရေဠကိိို ရ ြေကကညဲ့ပ်ပ ွေး သငဘ်ယ်ရလာကသ်ထိာွေးသလ ဲဆိိုတာကကညဲ့ရ်ရအာင။် 

 

၁။ သငဲ့့်ရ ဲ့က ိုယ့်ရရေးက ိုယ့်တာ အချက့်အလက့်ရတွေက ို ကာကွေယ့်ချင့်တယ့်ဆ ိုရင့် အွေန့်လ ိုင့်ေးရ ေါ် share လို ့်တ ဲ့အခါ 

သတ ထာေးရမယဲ့့်အရာက ဘယ့်အရာရတွေလ ။ 

က။ နာမ္ည်အခြည ်အစ ို န   မမ္ ားသကက ရာဇ် ြ။ သင အ် မ်္မမ္ ားတ ရ စဆာနအ်ကက ြိုက်ဆ ိုားအစာားအစာ 

ဂ။ မ ာလ ိုားအာားကစာားက ို ကက ြိုက်တ  အမ ကာငာ်း ဃ။ သငအ်ကက ြိုက်ဆ ိုားစာအိုြ် 

၂။ တစ်စ ိုတစ်ရယာကက် အ န်လိိုငွ်ေးရပေါ်ကရနထခိိိုက်ရစာ်ကာွေးတဲဲ့ မက်ရဆဲ့ခ ်ရတ  ပိို ဲ့ရနရင ်ဘာလိုပ်ရမှာလ။ဲ 

က။ ဒါက ို ရယ်စရာလ ို  ထငမ်္ယ ်သူငယ်ြျငာ်းက ို ခြမ္ယ်။ ြ။ သူ  က ို ထ ြ ိုက်မစာ်ကာားတ    မ္က်မဆ ြျ်မတ  

ခြနြ် ို  မ္ယ်။ 

ဂ။ ဝနမ်ဆာငမ်္ှုမြားတ  သူဆ ီမ္က်မဆ ြျ်က ို report 

လိုြ်မ္ယ်။ ြ ို  တ  လူက ို block လိုြ်ပြီား ယ ို ကညရ်တ   

လူကကီားက ိုမခြာခြမ္ယ်။ 

ဃ။ မ္က်မဆ ြျ်က ို ဖျက်ြစ်မြမ္ယ် ဒါမြမ္   

သူတ ို  အမ ကာငာ်း  ယ်သူ  ဆကီ ိုမ္ ှreport မ္လိုြ် ူား။ 

၃။ အ န်လိိုငွ်ေးအရကာငဲ့အ်တ က ်လ ိ ျှို့ ဝှကစ်ကာွေးလ ိုွေးရရ ွေးတဲဲ့အခါ ရအာကရ်ြော် ပပါထကဲ ဘယ်အရာက အရကာငွ်ေးဆ ိုွေးလ။ဲ 

က။ မ္မမ္ မအာငလ် ို   လ ယ်တ  တစ်ြိုက ို စဉားစာားပြီား 

သင သ်ူငယ်ြျငာ်းက ို မခြာခြထာားဖ ို  မ္မမ္ ြါန  ။ 

ြ။ လ  ြိုျှို့ ဝကှ်စကာားလ ိုားမတ မရာမထ ား မ္မနမအာငလ် ို   

အ နလ် ိုငာ်းအမကာင အ်ာားလ ိုားတ က် လ  ြိုျှို့ ဝကှ်စကာားလ ိုား 

တစ်ြိုြ သ ိုားြါ။ 

ဂ။ အမကာင တ်စ်ြိုဆအီတ က် မ္တူညတီ   

လ  ြိုျှို့ ဝကှ်စကာားလ ိုားက ိုသ ိုားြါ။  ယ်သူမ္မှ္သ မအာင ်

လညာ်း ထ နာ်းသ မ်္ားထာားြါ။ 

ဃ။ ခမ္ငသ်ာထငရ်ှာားတ   မနရာမ္ှာမရားမ္တှ်ထာားြါ ဒါမ္ ှ

 ယ်မ္ာှ ရှာရမ္လ သ မ္ာှြါ။ 

၄။ Facebook ကဘာလိို ဲ့ အရကာငဲ့ြ်ေ ငဲ့တ်ဲဲ့အခါ ပိိုကဆ် မရကာကတ်ာလ။ဲ 

က။ ဒါကအလှူမြားတာခဖစ်ပြီား အြမ္   ဝနမ်ဆာငမ်္ှု 

မြားန ိုငမ်အာင ်တတ်န ိုငလ် ို  ြါ။ 

ြ။ အရမ်္ားြျမ်္ားသာတ   ကိုမ္ပဏခီဖစ်လ ို   ြ ိုက်ဆ  

ထြ်ရှာစရာ မ္လ ိုလ ို  ြါ။ 

ဂ။ အသက် ၁၆ နစ်ှခြည ပ်ြီားသူမတ က ို မင မ ကား 

မကာက်ြ တယ်။ 

ဃ။ သင က် ို ဦားတညပ်ြီားမ ကာ်ခငာတ   လိုြ်ငနာ်းမတ  

ဆကီမန ြ ိုက်ဆ ရြါတယ်။ 

၅။ ယ ိုကကညစ်ိတခ် လိို ဲ့မရတဲဲ့ ဝကဆ်ိိုကရဲ် ဲ့ လကခဏာ ကဘာလ။ဲ 

က။ အမ ကာငာ်းအရာန   ရိုြ်ြ ို တ  လျက်ရှ တယ်။ ြ။ ဝက် လ် ြ်စာ (URL) က ကည ရ်တာ ထာူးဆနာ်း 

မနတယ်။ 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၂) 

ဂ။ Pop-up မ ကာ်ခငာမတ မ္ရှ  ူား။ ဃ။ ဝက် ဆ် ိုက်က အမရာငမ်တ  အမ္ျာားကကီားရှ တယ်။ 

 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၂) 
အေျ ဖမ  ်ား။ ၁-က၊ ၂-ဂ၊ ၃-ဂ၊ ၄-ဃ၊ ၅-ခ၊ ၆-က၊ ၇-ဂ၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ 

၆။ အ န်လိိုငွ်ေး ထရိို ွေး (troll) ရဲ ဲ့ ဥပမာက ဘယ်တစ်ခိုလ။ဲ 

က။ လူမ္ှုမီ္ဒယီာမြေါ် ရ ိုငာ်းစ ိုငာ်းတ   ြ ို  စ်မရားပြီား 

အ နလ် ိုငာ်းမြေါ် ခငငာ်းြ ိုမ္ှု စတငတ်ယ်။ 

ြ။ လူမ္ှုမီ္ဒယီာမြေါ်ဖတ်မ္ သမ္  ြ ို  စ်တ ိုငာ်းက ို 

မကာမ္န  မ်ြားတယ်။ 

ဂ။ စကာားလ ိုားအစာား emoji မတ က ို သ ိုားတယ်။ ဃ။ သူငယ်ြျငာ်းမတ ရ   group chat ထ သင ြ် ိုက ို 

ြ ို  လ ိုက်တယ်။ 

၇။ ဘယအ်ဆိိုက အ န်လိိုငွ်ေးရပေါ်ရကာငွ်ေးမ န်တဲဲ့အမူအက ငဲ့ရဲ် ဲ့ ဥပမာ ြေစ်ပါသလ။ဲ 

က။ မ္  မတ ဆမီန  တ ိုငာ်း မ္က်မဆ ြျ်ြ ို  တယ်။ ြ။ မ္အ ြ်ြငဖ်ိုနာ်းစက်ြ တ်ထာားတယ်။ 

ဂ။ လူမ္ှုမီ္ဒယီာမြေါ် သူငယ်ြျငာ်းမတ ရ  ြ ို မ္တငြ်င ်

တငလ် ို  ရလာားလ ို   သူငယ်ြျငာ်းမတ က ို မမ္ားတယ်။ 

ဃ။ အဂဂလ ြ်လ ို စာမရားတ  အြါ စာလ ိုားအမသား အစာား 

စာလ ိုားအကကီားမတ န  မရားတယ်။ 

 
၈။ ရအာက်ရြော် ပပါ လိုပ်ရဆာငခ် ကရ်တ အာွေးလ ိုွေး ပါဝငတ်ဲဲ့ အကပ်် ဒါမှမေိုတ ်ဝက်ဘဆ်ိိုက ်က ဘာကိိုရ ပာတာလ။ဲ  

စ စစ်ထ နာ်းသ မ်္ားမ္ှုရှ ခြငာ်း (moderation)၊ Block လိုြ်န ိုငခ်ြငာ်း၊ က ိုယ်မရားက ိုယ်တာအြျက်အလက်ထ နာ်းြျြိုြ်မ္ှုြ ိုစ   (privatecy 

setting)၊ ကျွမ်္ားကျငြ်ညာရှငမ်္ှ ဖနတ်ီထာားမသာ အမ ကာငာ်းအရာ (professional content) 

က။ ဒ ီဝက် ဆ် ိုက်က မ ားကငာ်းလ ိုခြ ြိုမ္ှုမ္ရှ  ူားလ ို   

ဆ ိုလ ိုတာခဖစ်တယ်။ 

ြ။ ဒအီရာမတ က ဒဝီက်ဆ ိုက်က 

မ ားကငာ်းလ ိုခြ ြိုတယ်လ ို   ညွှနခ်ြတယ်။ 

ဂ။ ဒအီရာမတ က ဒဝီက် ဆ် ိုက်က  

သတငာ်းဝက် ဆ် ိုက် ခဖစ်န ိုငတ်ယ်လ ို   ညွှနခ်ြတယ်။ 

ဃ။ အ ဒအီရာမတ က ဒဝီက် ်ဆ ိုက်က ို 

ဝငမ်ရာက် ကည ရ်ှုသူ တစ်ရက်လျင ်တစ်သ နာ်းရှ တယ်လ ို   

ညွှနခ်ြတယ်။ 

၉။ ‘ သငဲ့ဘ်ဝအရကကာငွ်ေးကိို တစ်ရလာကလ ိုွေးကကညဲ့န်ိိုငြိ်ေို ဲ့ အ န်လိိုငွ်ေးရပေါ် အခ ိန်နဲ ဲ့တစ်ရ ပွေးည  ထိုတလ်ွှငဲ့ ်ပသတယ’် ဆိိုတာ 

ဘာကိိုရ ပာတာလ။ဲ 

က။ အ နလ် ိုငာ်းမြေါ်မ္ာှ သငက် တခြာားတစ်မယာက် အခဖစ် 

မယာငမ်ဆာငခ်ြငာ်း။ 
ြ။ သူငယ်ြျငာ်း ၃ မယာက် န   ဗီဒယီ ို chat ခြငာ်း။. 

ဂ။ တနာ်းတူ အြျငာ်းြျငာ်း ြ  ြ ိုားကူညခီြငာ်း။ ဃ။ Liveလွှင ခ်ြသခြငာ်း။ 

၁၀။ သင အ်ြျစ်ဆ ိုားသူငယ်ြျငာ်းန   အ နလ် ိုငာ်းဂ မ်္ားကစာားမနတယ်လ ို   စ တ်ကူား ကည ြ်ါ။ ‘မနာက်ဆ ိုားမြေါ် စမ္တ်ဖိုနာ်း ဆိုရရန ်

ဒမီနရာက ို နှ ြ်ြါ’ ဆ ိုတ   pop-up မ္က်မဆ ြျ် တက်လာတယ်။ အမကာငာ်းဆ ိုား လိုြ်မဆာငြ်ျက်က  ာခဖစ်မ္လ ။ 

က။ သင သ်ူငယ်ြျငာ်းက ို Pop-up နှ ြ်ြ ိုငာ်းလ ိုက်မ္ယ်။ ြ။ မ္က်မဆ ြျ်က ို လစ်လျျူရှုပြီား window က ို 

ြ တ်လ ိုက်မ္ယ်။ 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၂) 
အေျ ဖမ  ်ား။ ၁-က၊ ၂-ဂ၊ ၃-ဂ၊ ၄-ဃ၊ ၅-ခ၊ ၆-က၊ ၇-ဂ၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ 

ဂ။ ဆိုရမ္ရ သ န ိုငဖ် ို မ္က်မဆ ြျ်က ို နှ ြ်လ ိုက်မ္ယ်။ ဃ။ မ္က်မဆ ြျ်က ို ဒအီတ ိုငာ်း ထာားလ ိုက်ပြီား 

ဂ မ်္ားမဆာ ပြီားမ္ြှ  နှ ြ် ကည ်မ္ယ်။ 

 


