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တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖးတ ၢ်စ းကါကမ   ၢ်  

Wi-Fi (အ ထ  ၢ်န းလီပ  ျံၤ) လ က  အပ ျံၤဖ  း 

ပ ျံၤအ ပ ျံၤသတီဖ ၢ်ဟ းန   ၢ်တ ၢ်က  ဘ  းလ နဖီခ  ၢ်လ ပ  ၢ်ယ ျံၤသ န   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

ဖးဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖးတဖ ၢ်တနျီံၤဒၢ်သ းကက  ၢ်ဆ ကမ  ၢ်ဘ ၢ်မ  ၢ်အ

လီ ၢ်အ  ၢ်လ နဘ ၢ်စ းကါကမ   ၢ် Wi-Fi ဧါတက  ၢ်ီၤႋ 

လ တ ၢ်ခီ ၢ်ဆ ဘ ၢ်ခ  ၢ်ရ  ၢ်န ၢ်ဘ ရ းတ ၢ်ဆါရျံၤလီျံၤသးဒးီမ  ၢ်က  ျံၤ၀ဲၤ ျံၤက  ၢ်တဖ ၢ်ဒးီလ  ၢ်ရ ဒ းတဖ ၢ်ပ းက   ၢ်သးအဃ  

ပ၀ဲၤ အါဒ အါဂျံၤစ းကါအါထ ီၢ်တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်လ တ ၢ်က  ၢ်တ ၢ်လ ပ  ၢ်ယ ျံၤန   ၢ်လီျံၤီၤႋ ဒၢ်တ ၢ်က ထ ီၢ်သးအသ း ဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်ပက 

ဘ ၢ်စ းကါဘ ၢ်ကမ   ၢ် Wi-Fi လ ကဘ းစ န   ၢ်အ ထ  ၢ်န းသ အဂီ ၢ်န   ၢ်လီျံၤီၤႋ နမ  ၢ်သ  ၢ်ညါလီျံၤသးလ ကဘ ၢ်စ းကါကမ   ၢ်  

Wi-Fi န   ၢ် ၀ဲၤ သးစ ျံၤက  ၢ်ဆ ကမ  ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖးလ လ ၢ်အ ျံၤ လ ကီ ၢ်စ  ၢ် Chief Privacy Officer 

(န ီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်ဘ  ၢ်တ ၢ်ဘ ပ ျံၤဘ ၢ်မ ဘ ၢ်ဒါခ  ၢ်) ဒၢ်သ းကဒသီဒ စ ျံၤနတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤအဂီ ၢ်- 

1. မျံၤဂ  ၢ်မျံၤက  ျံၤလ နမျံၤန   ၢ်ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤလ အဘ ၢ်ဖ းမ တက  ၢ်ီၤႋ 

မျံၤလီျံၤတ  ၢ်လ နဘ းစ ဘ ၢ်ဒးီပ  ၢ်ယ ျံၤက  ျံၤလ အဘ ၢ်ဖ းမ န   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ ပ ျံၤအ ပ ျံၤသတီဖ ၢ်ဒ းအ  ၢ်ထ ီၢ်၀ဲၤ ပ  ၢ်ဘ း 

စ တဖ ၢ်လ ဖ ါတလီျံၤဘ ၢ်ယ  ၢ်နတီမ ျံၤ ဒ းသန  ျံၤထ ီၢ်းလ အမ ျံၤ ဘ ၢ်ဆ ၢ်တ ၢ်န ီ ၢ်န ီ ၢ်တခမီ  ၢ်တ ၢ်ဒ းဘ းစ နျီံၤဆ ပ  ၢ်ယ ျံၤက  ျံၤ 

တခါလ တ ၢ်ဆလီီျံၤပ ၢ်အျီံၤဒၢ်သ းကထ  ၢ်ဘ ၢ်၀ဲၤ တ ၢ်လ နက  ၢ်အျီံၤလ အ ထ  ၢ်န  ၢ်ပ ျံၤန   ၢ်လီျံၤီၤႋ တ ၢ်အ ျံၤအခပီညီမ  ၢ်၀ဲၤ နမ  ၢ် 

ဒ န  ၢ်လီျံၤပ  ၢ်ယ ျံၤစရီအမ ျံၤဒးီတ ၢ်ခ သ  ၢ်လ  ၢ်ဖ   ၢ်ဆ ပ  ၢ်ယ ျံၤသန  တဖ ၢ်န   ၢ် ပ ျံၤဟ  ၢ်က  ၢ်ပ  ၢ်ယ ျံၤကဟ  ၢ်က   ၢ်နတ ၢ်ဂ  ၢ် 

တ ၢ်က  ျံၤသ န   ၢ်လီျံၤီၤႋ လ ကဒသီဒ တ ၢ်အ ျံၤအဂီ ၢ် ဖးက  ၢ်ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤအမ ျံၤလီျံၤတ  ၢ်လီျံၤဆ းဒးီမ  ၢ်သ  မ ပ ျံၤမျံၤတ ၢ်ဖ တဂျံၤ 

မ တမ  ၢ် သမ သမ းက  ၢ်မ  ၢ်က  ျံၤ၀ဲၤ ျံၤက  ၢ်တ ၢ်မျံၤအမ ျံၤဒၢ်သ းကမျံၤလီျံၤတ  ၢ်လ ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤမ  ၢ်တ ၢ်လ အဖ းသ စးန   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤတဖ ၢ်လ တ ၢ်သ  ၢ်ညါအျီံၤဂ ျံၤဂ ျံၤ ဒၢ်အမ  ၢ် ခဖီ  ၢ်က းအ ထ  ၢ်န းက  ျံၤလ ညီန  ၢ်တဖ ၢ် မ  ၢ်တ ၢ်လ ဖ ါလီျံၤဘ ၢ်ယ  ၢ်စ ျံၤ 

ခ ဖ  လ ခီပန  ၢ်ရ  ၢ်က  ျံၤမျံၤပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤဒၢ်အမ  ၢ်အမ  ၢ်၀ဲၤ ျံၤတ ၢ်ဖ းတ ၢ်မျံၤအသ းအဃ န   ၢ်လီျံၤီၤႋ ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤလ တ ၢ်သ  ၢ်ညါအျီံၤတ 

ဖ ၢ်အါတက  ၢ်လီျံၤပ ျံၤဖ  းအါန   ၢ် Wi-Fi က  ျံၤနါစ ျံၤတလ  ၢ်စ တဖ ၢ်လ ကဟ ဖ ါထ ီၢ်လ နလ တ စ လ ကမ   ၢ်တ ၢ် 

လီ ၢ်တ ၢ်က  ပ ျံၤသ န   ၢ်လီျံၤီၤႋ 
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2. ပ းက   ၢ်တ ၢ်ဘ းစ ဒ ၢ်၀ဲၤ လ န ီ ၢ်ကစ ၢ် 

တ ၢ်ပ းတ ၢ်လတီဖ ၢ်အါမ ျံၤ (လတီ စ စ  ၢ်စ  ခ ီၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်စ  ၢ်စ  ဒးီထ ဘလ းတဖ ၢ်) အ  ၢ်ဒးီက  ျံၤက  သန လ ဘ းစ ဒးီ 

ပ  ၢ်ဘ းစ လ န ီ ၢ်ကစ ၢ်ဒ ၢ်၀ဲၤ န   ၢ်လျီံၤီၤႋ တ ၢ်ဆလီီျံၤပ ၢ်လီျံၤအ ျံၤမ  ၢ်ဒၢ်သ းကဒ းဘ းစ နတ ၢ်ပ းတ ၢ်လတီဖ ၢ်ဒးီပ  ၢ်ဘ း 

စ က  ျံၤလ အ  ၢ်ဘ းတဖ ၢ်ညီညီအဂီ ၢ်န   ၢ်လီျံၤီၤႋ တ ၢ်လီျံၤဘ ၢ်ယ  ၢ်တအ  ၢ်ဒးီပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤတဖ ၢ်လ န ၢ်န   ၢ်အျီံၤသ  

ဘ ၢ်ဆ ၢ်မ  ၢ်တ ၢ်ဘ းစ န   ၢ်နတ ၢ်ပ းတ ၢ်လတီဖ ၢ်ဒးီပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤတဖ ၢ်လ တလီျံၤပ ျံၤဖ  းဘ ၢ်စ  ၢ်ကီးန   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

နဒ းပတ  ၢ်က   ၢ်တ ၢ်မျံၤက  သန အ ျံၤသ ခဖီ  တ ၢ်ဆလီီျံၤပ ၢ်လီျံၤက  ျံၤက  ၢ်လ နတ ၢ်ပ းတ ၢ်လပီ ျံၤသ န   ၢ်လျီံၤီၤႋ 

ပ ၢ်သ ဃ ၢ်တ ၢ်ဆလီီျံၤပ ၢ်လီျံၤအက  အ ျံၤ လီျံၤဆဒီ ၢ်တ ၢ်ဖ နလ ျံၤတ ၢ်က ျံၤတ ၢ်ဆ တ ၢ်လီ ၢ်လ ဖ ါတလျီံၤပ ျံၤဖ  းန   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

တ ၢ်ဟ  ၢ်ပလီ ၢ်အါထ ီၢ်တမ ျံၤ နဆထီ ီၢ် “ထ းက   ၢ်ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤ” ဖ တ ၢ်စ းကါကမ   ၢ် Wi-Fi ၀ဲၤ ျံၤသ န   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

နကက းက  ၢ်ရ  ၢ်က  ျံၤဘ ၢ်စ  ၢ်ကီးန Bluetooth ဖ အ  ၢ်လ ကမ   ၢ်တ ၢ်လီ ၢ်တ ၢ်က  တဖ ၢ်အက ါန   ၢ်လီျံၤီၤႋ Bluetooth 

တ ၢ်ဘ းစ က  ျံၤက   ဒ းဘ းစ ဃ  ၢ်၀ဲၤ တ ၢ်ပ းတ ၢ်လတီဖ ၢ်အါမ ျံၤအါကလ  ၢ်လ ကဆ းက  ဆ းက  းလ  ၢ်သးစ  ၢ်စ  ၢ် 

ဒးီပ ျံၤဟ  ၢ်က  ၢ်ပ  ၢ်ယ ျံၤတဂျံၤဃ က  ၢ်န   ၢ် Bluetooth လ အ းထ ီၢ်သးတခါအတ ၢ်ပန ီၢ်ဒၢ်သ းကန  ၢ်လီျံၤဘ ၢ်နတ ၢ်ပ းတ ၢ် 

လီပ ျံၤသ အဂီ ၢ်န   ၢ်လီျံၤီၤႋ ပ းက   ၢ်တ ၢ်မျံၤအက  အ ျံၤလ နလီတ စ ဒးီတ ၢ်ပ းတ ၢ်လအီဂျံၤတဖ ၢ်ဖ နအ  ၢ်လ တ ၢ်လီ ၢ်တ ၢ်က  လ န 

တညီန  ၢ်အလီ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

3. တ ၢ်ပ းက   ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်ခီနျီံၤသက းတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤ 

မျံၤလီျံၤတ  ၢ်လ ကပ းဘ ၢ်က   ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်ခနီျီံၤသက းတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤသန ဖ စ းကါကမ   ၢ် Wi-Fi အခါတက  ၢ်ီၤႋ နပ းက   ၢ်တ ၢ် 

ဟ  ၢ်ခနီျီံၤသက းတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤသ လ  system preferences မ တမ  ၢ် control panel ဒ းသန  ျံၤထ ီၢ်သးလ နတ ၢ်  း 

တ ၢ်လအီတ ၢ်ဖ းတ ၢ်မျံၤက  ျံၤက  သန န   ၢ်လီျံၤီၤႋ AirDrop မ  ၢ် တ ၢ်ဟ  ၢ်ခနီျီံၤသက းတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤ အသန တခါလ နကဘ ၢ်ပ း 

က   ၢ်အျီံၤန   ၢ်လီျံၤီၤႋ စ းဖီကဟ ၢ်တ ၢ်ဖ းတ ၢ်မျံၤက  ျံၤက  တနျီံၤဒၢ်အမ  ၢ် Windows/PC ခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်န   ၢ် ကပ းက   ၢ်၀ဲၤ တ ၢ် 

ဟ  ၢ်ခနီျီံၤသက းတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤလ နဂီ ၢ်ခီဖ  တ ၢ်ဃ ထ  “ကမ   ၢ်” အတ ၢ်ဃ ထ ဖ တ ၢ်ဘ းစ လ  ၢ်သးဒးီကမ   ၢ်ပ  ၢ်ဘ း 

စ က  ျံၤအသတီခါဖ ခ ီၢ်ထ းကတ  ၢ်တဘ ီန   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

က  ပတီ ၢ်တဖ ၢ်လ တ ၢ်ပ းက   ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်ခီနျီံၤသက းတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤအဂီ ၢ် 

လၢ PC ခ  ီၣ်ဖ ၠူထၢ ီၣ်-  

1. လ ျံၤဖ  Network and Sharing Center. 

2. ၀ဲၤ ျံၤဒးီ Change advanced sharing settings (ဆတီလ တ ၢ်ဟ  ၢ်ခနီျီံၤတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤက  ပတ ီ ၢ်ထ)ီ 

3. Turn off file and printer sharing (ပ းက   ၢ်တ ၢ်စ းကါသက းတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤဒးီစ းစ က  းလ  ၢ်) 
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လၢ Macs အဂီ ၢ်- 

1. လ ျံၤဖ  System Preferences. 

2. ဃ ထ  Sharing. 

3. Unselect everything (ထ းက   ၢ်တ ၢ်ခ လ  ၢ်) 

4. ဖ  Finder အမ  ၢ်ညါ, စ  ၢ်လီျံၤ AirDrop, ဒးီဃ ထ  Allow me to be discovered by: No One 

(ပ  တ ၢ်ဃ ထ  ၢ်န   ၢ်ယျံၤလ - ပ ျံၤနတီဂျံၤ) 

လ  iOS အဂီ ၢ်, ဃ က  ၢ် AirDrop လ  Control Center ဒးီပ းက   ၢ်အျီံၤန   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

4. တ ၢ်စ းကါ VPN. 

က  ၢ်ဆ ကမ  ၢ်လ ကဆလီီျံၤပ ၢ် VPN (န ီ ၢ်ကစ ၢ်ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤအပ ျံၤဖ  း) လ နတ ၢ်ပ းတ ၢ်လီပ ျံၤတက  ၢ်ီၤႋ VPN မ  ၢ်က  လ  

အလီျံၤပ ျံၤဖ  းဒ  ၢ်ကတ  ၢ်လ ဒ းက   ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်ဘ  ၢ်တ ၢ်ဘ အဂီ ၢ်လ တ ၢ်စ းကါကမ   ၢ် Wi-Fi န   ၢ်လီျံၤီၤႋ အ၀ဲၤ ပ ၢ်ဘ  ၢ်ပ ၢ်ဘ  

က   ၢ်၀ဲၤ နတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤဖ အလ ျံၤခဂီ ၢ်သးလ နတ ၢ်ပ းတ ၢ်လတီခါဆ အဂျံၤတခါဒးီက ဒၢ်သ းအမ  ၢ် “တ ၢ်က  ျံၤဘ ” 

လ အဒသီဒ တ ၢ်တခါအသ း ဒၢ်သ းတ ၢ်က  ၢ်ထ  ၢ်နတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤတန   ၢ်ဖ အလ ျံၤခီဂ ၢ်ဘ ၢ်ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤအခါန   ၢ်လီျံၤီၤႋ  

5. FBI တ ၢ်ဟ  ၢ်ပလီ ၢ်ဘ ၢ်ဃးပ  ၢ်ယ ျံၤလ ပ ၢ်ဘ  ၢ်ပ ၢ်ဘ သးတဖ ၢ် – 

HTTPS. 

FBI ဟ  ၢ်ပလီ ၢ်တ ၢ် ဘ ၢ်ဃးဒးီပ  ၢ်ယ ျံၤသန  တဖ ၢ်လ အလီ ၢ်ဆ းထ းစးထ ီၢ်ဒးီ “https” န   ၢ်လီျံၤီၤႋ “https” အတ ၢ်အ  ၢ်ဖ ါ 

ဒးီန ီၢ်၀ဲၤ  ၢ်ဒ တ ၢ်ပန ီၢ်န   ၢ် ဖ ါလ ပ  ၢ်ယ ျံၤက  ျံၤက  ဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဘ  ၢ်ပ ၢ်ဘ အျီံၤဒးီပ ျံၤစ းကါအျီံၤတဖ ၢ်ဟ  ၢ်ခီနျီံၤသက းတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤ 

သ လ တ ၢ်ပ ျံၤဖ  းအပ ျံၤန   ၢ်လီျံၤီၤႋ ဒၢ်လ  ၢ်ဂ ျံၤ တ ၢ်မျံၤကမ ၢ်သ စးလ ပ  ၢ်ယ ျံၤသန တဖ ၢ်ခ အ ျံၤလ ျံၤက  န   ၢ်လ  န   ၢ်ပ ျံၤကမ   ၢ်တ 

ဖ ၢ်ခဖီ  တ ၢ်ဒ းလ ျံၤဘ ၢ်အျီံၤဆ ပ  ၢ်ယ ျံၤသန  တဖ ၢ်လ တအ  ၢ်ဒးီ https ဒးီဖ ါလ အလီျံၤပ ျံၤဖ  းဘ ၢ်ဆ ၢ်တမ  ၢ်တ ၢ်လ  

အလီျံၤပ ျံၤဖ  းဘ ၢ်န   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

FBI အတ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖး- 

• တဘ ၢ်န ၢ်န   ၢ်ပ ျံၤအမ ျံၤလ လပီရ တဂ ျံၤ- သ က  ၢ်ဘ ၢ်လပီရ အတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤအတ ၢ်တ  ၢ်ပ ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

• နမ  ၢ်ဒ းန   ၢ်ဘ ၢ်လပီရ တဘ  ၢ်လ ဖ ါတလီျံၤန ၢ်ဟ ဃ  ၢ်ဒးီပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤတခါလ ပ ျံၤလ နတသ  ၢ်ညါအျီံၤန   ၢ် 

ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ျံၤလ တ ၢ်ဆ  လကီ  ျံၤအ ျံၤန   ၢ်မ  ၢ်တ ၢ်တဖ းသ စးခဖီ  တ ၢ်က းလတီ စ  မ တမ  ၢ် တ ၢ်ဆ  လီပရ ဆ ပ ျံၤဆ း 

က  တ ၢ်အအ  ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ တဘ ၢ်စ းဆ က ျံၤတ ၢ်လ ျံၤလ ျံၤဆ လီပရ လ ဖ ါတလီျံၤန ၢ်န   ၢ်တဂ ျံၤီၤႋ 

• သမ သမ းက  ၢ်တ ၢ်ကဒ းလ  ၢ်ကမ ၢ် မ တမ  ၢ် ပ  ၢ်ယ ျံၤဟ ီၢ်က၀ဲၤီျံၤအကမ ၢ်လ ပ  ၢ်ဘ းစ န   ၢ်အပ ျံၤ (အဒ - 

ဖ လပီရ မ ျံၤတခါအကတ  ၢ်ကက းမ  ၢ် “.gov” န   ၢ်အ  ၢ်လ  “.com” တခ)ီ န   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

https://www.ic3.gov/media/2019/190610.aspx


KAREN (ကညီက   ျိာ်) – KAR 

• တဘ ၢ်န ၢ်န   ၢ်ပ  ၢ်ယ ျံၤသန  တခါထ ခီဖ  လ အ  ၢ်ဒးီန ီၢ်၀ဲၤ  ၢ်ဒ ပန ီၢ် မ တမ  ၢ် “https” လ အပ  ၢ်ယ ျံၤသန  က  ျံၤပ ျံၤတဂ ျံၤီၤႋ 

6. တ ၢ်တဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖးလ ကန  ၢ်လီျံၤက  ၢ်ဘ တ ၢ်ဂ  ၢ် 

တ ၢ်က  ျံၤလ ဖ ါဒ ဘ ၢ်မျံၤဟ းသးညီီၤႋ 

နမ  ၢ်အ  ၢ်ဒးီ VPN သန ၢ်က  တ ၢ်တဟ  ၢ်က  ၢ်လ က န  ၢ်လီျံၤန ီ ၢ်ကစ ၢ်စ တ းစရီတဖ ၢ် မ တမ  ၢ် န ီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤဒ  

ဘ ၢ်မျံၤဟ းသးညီဒၢ်အမ  ၢ် ပ ျံၤဂ  ၢ်၀ဲၤီတ ၢ်ဘ  ၢ်တ ၢ်ဘ န ီၢ်ဂ  ၢ်တဖ ၢ်လ ကမ   ၢ်ပ  ၢ်ယ ျံၤက  ျံၤလ တလျီံၤပ ျံၤဖ  းဘ ၢ်န   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

ကမ   ၢ်ပ  ၢ်ယ ျံၤက  ျံၤတဖ ၢ်လ အဘ  ၢ်ဘ ဒ ၢ်လ  ၢ်အ  ၢ်ဒးီတ ၢ်လီျံၤဘ ၢ်ယ  ၢ်သ န   ၢ်လီျံၤီၤႋ နမ  ၢ်ဘ ၢ်န  ၢ်လီျံၤပ  ၢ်ယ ျံၤ 

စရတီဖ ၢ်အ ျံၤလ ကမ   ၢ် Wi-Fi န   ၢ် ဆ တ  ၢ်နသးလ က  အဂ ျံၤကတ  ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ လ တ ၢ်ဆ  က   ၢ်စ အဂီ ၢ် 

ကမ  ၢ်က  အဂ ျံၤလ စ းကါဘ ၢ်နလီတ စ စ  ၢ်စ အန ီ ၢ်ကစ ၢ်ပ  ၢ်ယ ျံၤက  ျံၤန   ၢ်လီျံၤီၤႋ  

7. ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤအဘ  ၢ်ဘ  ဒးီ ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤလ အတဘ  ၢ်ဘ  

အါတက  ၢ်ကမ   ၢ် Wi-Fi ပ  ၢ်ယ ျံၤက  ျံၤအ  ၢ်ခ ကလ  ၢ်- ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤအဘ  ၢ်ဘ  ဒးီ ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤလ အတဘ  ၢ်ဘ  န   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

ဖ မ  ၢ်သ တဘ ီလ ၢ်လ ၢ်န   ၢ်ဘ းစ န   ၢ်ကမ   ၢ်ပ  ၢ်ယ ျံၤက  ျံၤတဖ ၢ်လ အဘ  ၢ်ဘ တက  ၢ်ီၤႋ ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤလ အတဘ  ၢ်ဘ တခါန   ၢ် 

တ ၢ်ဘ းစ န   ၢ်အျီံၤသ လ တဘ ၢ်အ  ၢ်ဒးီတ ၢ်ဘ  ၢ်တ ၢ်ဘ အက   ဒၢ်အမ  ၢ်တ ၢ်ခ သ  ၢ်လ  ၢ်ဖ   ၢ် မ တမ  ၢ် ပ  ၢ်ယ ျံၤစရီဘ ၢ်သ န   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤအဘ  ၢ်ဘ တခါန   ၢ် အါတက  ၢ်ဃ ၀ဲၤ လ ပ ျံၤကတ  ၢ်လ  ၢ်တ ၢ်သ  ၢ်တ ၢ်သတီဖ ၢ်ဒးီတ ၢ်အ  ၢ်လီျံၤအလီီျံၤ 

တ ၢ်ဆ းလီျံၤမ ျံၤလ ပ  ၢ်ယ ျံၤစရီ မ တမ  ၢ် ဒ လီျံၤတ ၢ်ခ သ  ၢ်လ  ၢ်ဖ   ၢ်တခ  းတ ၢ်ဘ းစ န   ၢ်ပ  ၢ်ယ ျံၤက  ျံၤန   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

8. ထဘီ ဒ းမ န firewall (ကတီျံၤဒသီဒ တ ၢ်) တက  ၢ်ီၤႋ 

နမ  ၢ်စ းကါနခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်စ  ၢ်စ န   ၢ် ထဘီ ဒ းမ န firewall (ကတီျံၤဒသီဒ တ ၢ်) ဖ စ းကါကမ   ၢ် Wi-Fi အခါတက  ၢ်ီၤႋ firewall 

(ကတီျံၤဒသီဒ တ ၢ်) မျံၤအမ ဒါဒၢ်အမ  ၢ်ကတီျံၤဒသီဒ တ ၢ်တဘ  ၢ်အသ းအကဟ ကယ ၢ်၀ဲၤ နတ ၢ်ပ းတ ၢ်လလီ  malware 

(ပ  ၢ်ယ ျံၤတဃ ၢ်) အဂီ ၢ်န   ၢ်လီျံၤီၤႋ ပ ျံၤစ းကါတ ၢ်ဖ တဖ ၢ်ပ းက   ၢ် Windows အ firewall (ကတီျံၤဒသီဒ တ ၢ်) 

ခီဖ  လ တ ၢ်စ  ၢ်ဖ  ထ ီၢ်ဒးီတ ၢ်ဘ းဘ ၢ်သ  ၢ်ညါလ ဟ လ ပ  ၢ်ယ ျံၤတဖ ၢ်ဒးီပ းက   ၢ်အျီံၤသ န   ၢ်လီျံၤီၤႋ နမ  ၢ်အ  ၢ်ဒ းအ းထ ီၢ်က ျံၤ 

အျီံၤလ န PC န   ၢ်, လ ျံၤဆ  Control Panel, "System and Security" ဒးီဃ ထ  “Windows Firewall” တက  ၢ်ီၤႋ 

နမ  ၢ်မ  ၢ်ပ ျံၤလ စ းကါ Mac ခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်န   ၢ်, လ ျံၤဆ  "System Preferences", ဒးီ "Security & Privacy", ၀ဲၤ ျံၤဒးီ “Firewall” 

စ  ၢ်လီျံၤဒၢ်သ းကပ းက   ၢ်အျီံၤတက  ၢ်ီၤႋ 
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9. တ ၢ်စ းကါတ ၢ်မျံၤသ ခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်အဃ ၢ် 

မျံၤလီျံၤတ  ၢ်စ  ၢ်ကီးလ ကသ  ၢ်လီျံၤပ ၢ်တ ၢ်မျံၤသ ခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်အဃ ၢ်တခါလ အခ  းစ ျံၤကတ  ၢ်လ နခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်စ  ၢ်စ န   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

တ ၢ်မျံၤသ ခ ီၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်အဃ ၢ်အဖဖ ကက  ၢ်တဖ ၢ် ဒသီဒ စ ျံၤနျံၤဖ တ ၢ်စ းကါကမ   ၢ် Wi-Fi အခါခီဖ  တ ၢ်ဒဆီ က   ၢ် 

malware(ပ  ၢ်ယ ျံၤတဃ ၢ်) လ အန  ၢ်လီျံၤဆ နပ းလီအက  ျံၤက  ပ ျံၤသ ဖ တ ၢ်စ းကါပ  ၢ်ယ ျံၤက  ျံၤလ ပ ျံၤအါဂျံၤစ းကါဃ  ၢ်အျီံၤ 

အခါသ န   ၢ်လီျံၤီၤႋ တ ၢ်ဟ  ၢ်ပလီ ၢ်ကဖ ါထ ီၢ်ဖ တ ၢ်သ  ၢ်ညါလ ခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်ဃ ၢ်တဖ ၢ်န  ၢ်လီျံၤဆ နတ ၢ်ပ းတ ၢ်လပီ ျံၤ မ တမ  ၢ် မ  ၢ်အ  ၢ် 

ဒးီတ ၢ်တမ ျံၤမ ျံၤလ တလီျံၤန ၢ်အျီံၤ တ ၢ်မျံၤဘ ၢ်ဒ တ ၢ် မ တမ  ၢ် ပ  ၢ်ယ ျံၤတဃ ၢ်န  ၢ်လီျံၤဘ ၢ်ဆ နခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်က  ျံၤက  ပ ျံၤန   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

10. စ းကါတ ၢ်အ  ၢ်သး two-factor (ခ ဖ   ၢ်) မ တမ  ၢ် multi-factor 

(အါကထ ) 

စ းကါ multi-factor authentication (MFA)(တ ၢ်အ  ၢ်သးအါကထ ) ဖ တ ၢ်န  ၢ်လီျံၤဆ ပ  ၢ်ယ ျံၤသန  တဖ ၢ်ဒးီ 

နန ီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤအခါန   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ တ ၢ်အ ျံၤအခပီညီမ  ၢ် နအ  ၢ်ဒးီတ ၢ်အ  ၢ်သးအတ ၢ်ခ သ  ၢ်ခ ဖ   ၢ်တဖ   ၢ် 

(တ ၢ်ဆ  အျီံၤဆ နလတီ စ စ  ၢ်စ ပ ျံၤ မ တမ  ၢ် ဟ  ၢ်လီျံၤသးခီဖ  အ းတခါ မ တမ  ၢ် တ ၢ်ခ သ  ၢ်န ီၢ်ဂ  ၢ်) လ အကဒသီဒ န   ၢ်နျံၤ 

အဂီ ၢ်န   ၢ်လီျံၤီၤႋ အဃ  ပ  ၢ်ယ ျံၤတ ၢ်ဘ  ၢ်တဂျံၤမ  ၢ်မျံၤန   ၢ်ဘ ၢ်နပ  ၢ်ယ ျံၤစရီအမ ျံၤဒးီတ ၢ်ခ သ  ၢ်လ  ၢ်ဖ   ၢ်သန ၢ်က  

အ၀ဲၤ သ  ၢ်န  ၢ်လီျံၤနစရီတန   ၢ်ဘ ၢ်လ မ  ၢ်တအ  ၢ်ဒးီတ ၢ်အ  ၢ်သးအတ ၢ်ခ သ  ၢ်လ  ၢ်ဖ   ၢ်န   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

11. စ  ၢ်ဃ ၢ်နန ီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်ပ းတ ၢ်လီတဖ ၢ်ဒးီနျံၤတက  ၢ်ီၤႋ 

တဘ ၢ် ပ ၢ်အ  ၢ်လီျံၤတ  ၢ်နခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်စ  ၢ်စ  ထ းဘလ း မ တမ  ၢ် လီတ စ စ  ၢ်စ လ ကမ   ၢ်တ ၢ်လီ ၢ်တ ၢ်က   မ တမ  ၢ် 

လ သ လ  ၢ်ပ ျံၤတဂ ျံၤီၤႋ နမ  ၢ်အ  ၢ်ဒးီတ ၢ်ပလီ ၢ်ပဒသီးလ  Wi-Fi ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤဒ ၢ်လ  ၢ်န   ၢ် ဒသီဒ တ ၢ်လ ပ ျံၤတဂျံၤ 

ဂျံၤကဟ းန   ၢ်ဘ ၢ်က   ၢ်နတ ၢ်ဖ တ ၢ်လ ျံၤ မ တမ  ၢ် က  ၢ်ဟ  ၢ်ဘ ၢ်နတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤတသ ဘ ၢ်န   ၢ်လီျံၤီၤႋ ပလီ ၢ်သ  ၢ်ပလီ ၢ်သး 

နခ  ၢ်နဃ ျံၤဒးီပ ၢ်သ  ၢ်ပ ၢ်သးပ ျံၤအ  ၢ်လ နခ  ၢ်ဃ ျံၤတက  ၢ်ီၤႋ 

12. တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖးအဂ ျံၤဂျံၤတဖ ၢ်လ ပ  ၢ်ယ ျံၤတ ၢ်ပ ျံၤဖ  းအဂီ ၢ် 

အ၀ဲၤ အ ျံၤမ  ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖးတနျီံၤလ တ ၢ်အ  ၢ်ပ ျံၤဖ  းသးလ ပ  ၢ်ယ ျံၤအဂီ ၢ် လီျံၤဆဒီ ၢ်တ ၢ်ဖ နမ  ၢ်စ းကါကမ   ၢ် Wi-Fi 

ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤအခါ- 

• စ းကါတ ၢ်ခ သ  ၢ်လ  ၢ်ဖ   ၢ်လ အကီဒ  ၢ်ကတ  ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ  

• ပ ၢ်ဘ  ၢ်ပ ၢ်ဘ နတ ၢ်ပ းတ ၢ်လတီဖ ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ  

• ပလီ ၢ်သးလ လပီရ လနီ   ၢ်၀ဲၤ ျံၤတ ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ  



KAREN (ကညီက   ျိာ်) – KAR 

• ပလီ ၢ်သးတ ၢ်လ နတီ ၢ်ထ ီၢ်လ ပ ျံၤဂ  ၢ်၀ဲၤတီ ၢ်ကစ ီၢ်က  ျံၤက  ဖီခ  ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ ီၢ်န ီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ် 

က  ျံၤအါတလ န   ၢ် ပ  ၢ်ယ ျံၤတ ၢ်ဘ  ၢ်တဖ ၢ်တယ ၢ်က  ၢ်တ ၢ်ခ သ  ၢ်လ  ၢ်ဖ   ၢ်တဖ ၢ်သ န   ၢ်လီျံၤီၤႋ 

• ထ းသ က   ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျံၤအလီျံၤလ ျံၤတဖ ၢ်လ နတအ  ၢ်ဒ းအျီံၤလ ျံၤဘ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

• ပ  ၢ်ဘ းစ က  ျံၤတခါမ  ၢ်မ နသ  ၢ်လီျံၤပ ၢ်ခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်တ ၢ်တ  ၢ်က  ျံၤအဂ ျံၤဂျံၤ ပ  ၢ်ယ ျံၤသန  က  ျံၤတ ၢ်ဘ းစ  တမ ျံၤလ ၢ် 

လ ၢ်န   ၢ်တဘ ၢ်ဘ းစ တဂ ျံၤီၤႋ 

• မျံၤလီျံၤတ  ၢ်လ  တ ၢ်ဒသီဒ အကထ တဖ ၢ်ဒးီခီ ၢ်ဖ ၠူထ  ၢ်တ ၢ်တ  ၢ်က  ျံၤတဖ ၢ်မျံၤသထီ ီၢ်သးခ  းဆ ကတီ ၢ် 

အ  ၢ်သ  ၢ်လီျံၤသးလ နတ ၢ်ပ းတ ၢ်လီတဖ ၢ်အပ ျံၤဒၢ်သ းကဒသီဒ က   ၢ်တ ၢ်ကီတ ၢ်ခ တဖ ၢ်လ အသ  ၢ်ညါ၀ဲၤ အဂီ ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 

 


