အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီ ေက ာင္းမ ား
မိဘအတြကန
္ ည္းပညာသတင္းလႊာ
အုိင္ပက္ဘက္ထရီသက္တမ္း
ရွည္စာြ အသုံး ပ နည္း
အုိင္ပက္ဘက္ထရီလွ င္ မန္စြာအားကုန္ ခင္း
မ ဖစ္ေစဘြဲ အခ ိန္ၾကာၾကာပုိမုိအသုံး ပ ်ားႏုိင္
သည့္လြယ္ကူသည့္နည္း လမ္းမ ားကုိ
ေက ာင္းသားမ ားကုိသရ
ိ ွိေစရန္အသိ
ေပးရမည္

#၁-စခရင္ Screen အေရာင္လင္းထိန္
ေတာက္ပ ခင္းကုိေလွ ာ႔ခ ခင္း။
စခရင္အေရာင္ကုိေလွ ာ႔ခ ရန္ Control
Center ကုိဖင
ြ ့ပ
္ ါ၊ slider ကုိဘယ္်ားႏွင္ည
့ ာေရႊ ႔
ပီးအတုိးအေလွ ာ႔လုပ္ ပီးအေရာင္ေလွ ာ့ပါ၊

အြနလ
္ ိင
ု း္ မွ စတုိရ
ု လ
ီ ိင
ု း္
Storytime Online အြန္လုိင္းမွ စတုိရီ

လုိငး္ သည္ကေလးမ ားကုိ စာေပဆုိင္ရာဆု
ေပးသည့္အလြန္ၾကီးမားသည့္ကက္ဆုိက္ ဖစ္
သည္၊ ေက ာ္ၾကားေသာနံမည္ၾကီးမင္းသား/
မင္းသမီးမ ားကကေလးစာအုပ္မ ားကုိဖတ္ ပ
သည့္ ဗီဒီယုိမ ား်ားႏွင့စ
္ ာၾကည့္တုိက္ ဖစ္သည္၊
စာဖတ္ ပသူမ ားတြင္- Oprah Winfrey,
Betty White, Chris Pine, Viola Davis,
Kevin Costner ်ားႏွင့အ
္ မ ားအ ပားပါကင္ၾက
သည္၊ ဤကက္ဆိက
ု ္သည္ တေန႔လွ င္ ၂၄
နာရီ်ားႏွင့စ
္ ာအုပ္တုိင္းတြင္မူလတန္းဆရာမ ား
အတြက္ supplemental activities မ ား ပ
လုပ္ရန္ပါကင္သည္

Cross-Site Tracking and
Pop-Up Blocker
အုိင္ပက္၏ဆက္တင္ setting တြင္ apps
အမ ားအ ပား်ားႏွင့္ပရုိဂရမ္ အမ ားအ ပား ကုိ
ပသနာ ဖစ္ေစသည့္အခ က္၂ခ က္ ရွိသည္
ထုိအခ က္မ ားသည္ကြ ်ားႏု္ပ္တုိ႔ေက ာင္းသား၏
အုိင္ပက္တြင္ မေ်ားႏွာက္ယွက္်ားႏုိင္ရန္ ေအာက္
ပါအဆင့္မ ားကုိလုပ္ပါ၊ ဆက္တင္ကုိသြားပါ
Go to Settings > ဆာဖာရီ Safari >တြင္
Turn off the Pop-Up Blocker ကုိပတ
ိ ္ ပီး
“Prevent Cross-Site Tracking.” ကုိလြဲ
ပိတ္ပါ

Settings > Display & Brightness

မွတဆင့္ကင္ ပီး အေရာင္ကုိအတုိးအေလွ ာ့
လုပ္်ားႏုိင္သည္၊ ၄င္းအ ပင္ settings စာမ က္
်ားႏွာတြင္ toggle switch ကုိေရြး ပီး AutoBrightness ကုိ Turn on လုပ္ထား်ားႏုိငေ
္ သး
သည္

#၂-Background App ကုိအဖြင့/္ အပိတ္
Refreshလုပပ
္ ါ
ဤအဆင့္မ ားကုိ ပ လုပပ
္ ါ Settings

>

General>Background App
Refresh . ပ လုပ္်ားႏုိင္သည့္ အဂၤါရပ္မ ားကုိ

လုံးကပိတ္လုိက္ပါ (သုိ႔) သင္်ားႏွစ္သက္ရာ
apps ကုိေရြး ပီး အဖြင့အ
္ ပိတ္ refreshလုပ္ပါ

#၃- Bluetooth ကုိမသုးံ လွ င္ပတ
ိ ထ
္ ားပါ
ဆက္တင္သိ႔သ
ု ာြ းပါ Head to Settings >
Bluetooth ကုိေရြး ပီးပိတ္ထားပါ၊ Bluetooth
ကုိဖြင့္ထာ ခင္း ဖင့္ အုိင္ပက္၏ ပါကါကုိပိမ
ု ို
အသုံး ပ ရသည့္အတြက္ဘက္ထရီအကုန္
မန္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္မသုံးလွ င္ပိတ္ထားပါ

ငါးစာခ ၍ေထာင္ဖမ္းမခံ၇ပါေစ်ားႏွင့္ ! ့
(Don’t Fall for Phishing!)

ဖစ္ရွငး္ Phishing ငါးစာ ဖင့္ေထာင္၍ဖမ္း ခင္းဆုိသည္မွာ သင္၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ က္
အလက္အေၾကာင္းအရာမ ားကုိကြ မ္းက င္စြာကုိင္တြယ္ေ ပာဆုိ ပီးခုိးယူရန္က ိးစား ခင္းကုိေခၚ
သည္၊ တဦးခ င္း(သုိ႔မဟုတ္)အုပ္စုမ ား ဖင့္ တစုံတဦးအ ဖစ္(သုိ႔မဟုတ္) အစုအဖြြဲ႔တခုကုိကုိယ္
စား ပ သကြဲ့သုိ႔ဟန္ေဆာင္ ခင္း(အမွန္တကယ္တြင္မည္သူတဦးတေယာက္/မည္သည့္အဖြ႔အ
ြဲ
စည္း်ားႏွင့္မွ မပတ္သက္/မသက္ဆုိင္ပါ၊ ထုိစကင္မ ားသည္ scams အီးေမးလ္မွ၄င္း၊ မက္ေဆ့
မ ားမွ SMS text messages မွ၄င္း၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာ social media မ ား်ားႏွင့္ ဖုံး phone calls
ေခၚဆုိ ခင္းမ ားမွတဆင့္ ပ လုပ္ၾကသည္
ထုိစကင္ scams မ ားကုိေရွာင္ရွားရန္အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာသင္မသိေသာအီးေမးလ္မ ား
ကုိအေၾကာင္းမ ပန္ပါ်ားႏွင့္၊သံသယရွိေသာဖုံးမ ားကုိလက္ခံေ ပာဆုိ ခင္းမလုပ္ပါ်ားႏွင့္၊ ၄င္းတုိ႔ကုိ
ဆက္တုိက္ရေနလွ င္အီးေမးလ္်ားႏွင့ဖ
္ ုံးနံပါတ္တုိ႔ကုိဘေလာက္လုပ္ပါ၊ သင့္ဖုံးကုမၼဏီ ကုိေခၚ
ပီးထုိနပ
ံ ါတ္ကိပ
ု တ
ိ ္ခုိငး္ ပါ
သင္သံသယရွိ်ားႏုိင္ေသာအီးေမးလ္မ ားတြင္- လိပ္စာမ ားမွာပုံမွန္မဟုတ္ ခင္း၊ အမ ိးမ ိးေသာ
လိပ္စာမ ား၊ အမည္မ ား၊ ကုိယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ ားကုိေတာင္း ခင္း၊ စာလုံးေပါင္းအမွားမ ား
၊ ဖတ္၍မရေသာ ပူးတြပ
ြဲ ါ attachments ဖုိင္မ ားသည္စကင္မ ား ဖစ္သည္

