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လထူ၀ုိုငဖုိ်ငသ်ံးုစွဲရာတငွ ်ေဘးကငး်ေစရန ်

အ�ကြံပုချကမ်ျား 

သမာသမူျားအေနြဖင့ ်သင့က်ိ ုအွနလ်ိငုး်မတှစ်ဆင့ ်အြမတ်ထတုသ်ာွး 

�ိငုပ်ါသည။် လူထ၀ုိုငဖုိ်ငသ်ံးုစွဲရနလ်ိအုပ်ပါက ေအာကပ်ါအ�ကြံပုချ 

ကမ်ျားကိ ုသံးုသပ်ပါ။  

ကို�ုိနာဗုိငး်ရပ်စ်ြဖစ်ပာွးမ�ေ�ကာင့ ်စီးပာွးေရးလုပ်ငနး်များ �ငှ့ ်စာ�ကည့တ်ိုက်များ ပိတ်သမ်ိးထား၍ က��်ပ်ုတို၏့ 

အွနလ်ိုငး်အသံးုြပုမ�မာှ ပိမိုမုျားြပားလာပါသည။် ရလဒအ်ေနြဖင့ ်အငတ်ာနက်အသံးုြပုရနအ်တွက် လထူဖုိုင၀ုိ်ငက်ို 

အသံးုြပုရနလ်ိအုပ်ေကာငး်လိုအပ်လာ�ိငုပ်ါသည။် လူထ၀ုိုငဖုိ်ငအ်သံးုြပုရနလ်ိုအပ်လာပါက သင၏်အချက်အလ 

က်များကို ကာကွယ်ရန ်ေကျးဇူးြပု၍ State Chief Privacy Officer  ၏ ေအာက်ပါတိုက်တွနး်ချက်များ ကို 

သံးုသပ်ပါ- 

1. သင့တ်ငွမ်နှက်နေ်သာ ကနွရ်က�ိှ်ေ�ကာငး်ေသချာေစပါ။ 

သငသ်ည ်မနှက်နေ်သာ ကွနရ်က်ကိုသာ ချိတ်ဆက်ေနေ�ကာငး် ေသချာေစပါ။ မသမာသမူျားအေနြဖင့ ်

သတူို၏့ကိုယပိ်ငုအ်မညမ်ျားြဖင့ ်ေဘးကငး်ပံေုပါက်ေသာ ကွနရ်က်များကိ ုဖနတ်ီးထား�ိငုေ်သာ်လညး် အမနှမ်ာှ 

သင၏်အငတ်ာနက် အသံးုြပုမ�များကိ ု�ကည့�်�ရနက်ွနရ်က်များကိ ုဖနတ်ီးထား�ပီး ၎ငး်တိုဆ့သီိုပိ့ုေ့ဆာငေ်ပးေနြခငး် 

ြဖစ်ေန�ိငုပ်ါသည။် ဆိလုိုရငး်မာှ သငသ်ညသ်င၏်အချက်အလက်များ သိုမ့ဟုတ် လ�ို�၀ှက်ကုဒမ်ျားကို သံးု၍ 

၀က်ဘဆ်ိကု်များထသဲို၀့ငေ်ရာကမိ်ပါက ဟက်ကာများအေနြဖင့ ်သင၏်အချက်အလက်များကို ခိုးယူသာွး�ိငုပ်ါသည။် 

ယငး်ကိုကာကွယ်�ိငုရ်နအ်တကွ် ကွနရ်က၏်အမညက်ို ဂ�ုတစိကု်ဖတ်���ပီး ြဖစ်�ိငုမ်ညဆ်ိလု�င ်၎ငး်ကွနရ်က်မာှ 

တရား၀ငြ်ဖစ်ေ�ကာငး်ေသချာေစရန ်သက်ဆိငုရ်ာ၀နထ်မ်းကိုေမးြမနး်ပါ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငနး်အမတှ်အသားကိ ု

စစ်ေဆးပါ။ 

လူသမိျားသည့ေ်ကာ်ဖီလုပ်ငနး်ကဲသ့ိုေ့သာကနွရ်က ်များသည ်မိမိတို၏့ ကုမ�ဏ၀ီနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုအေနြဖင့သ်ာ 

ကွနရ်က်ကို အသံးုြပုေသာေ�ကာင့ ်သသံယြဖစ်စရာအေ�ကာငး်ရငး် သပ်ိမ�ိှပါ။ လူသမိျားေသာ ကွနရ်က်များသည ်

လူထေုနရာများတငွ ်သင့၏်ဖုနး်တွငေ်ပါ်လာ�ိငုေ်သာ အခမဲ�့ကံုရာကွနရ်က်များထက ်ပံုမနှအ်ားြဖင့ ်ပို၍လံုြခံုပါသည။် 
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2. အလိအုေလျာကခ်ျိတဆ်ကမ်�ကိ ုပိတ်ထားပါ။ 

ပစ�ညး်အေတာ်များများ (စမတ်ဖုနး်များ၊လက်ပ် ေတာမ့ျား �ငှ့ ်တကပ်လပ်များ) တွင ်အလိုအေလျာက်ချိတ်ဆက်သည့ ်

စက်တငမ်ျားပါ၀ငပ်ါသည။် ယငး်စက်တငမ်ာှ သင့က်ိရိယာများကို အနးီအနား၀နး်ကျင�ိှ် ကွနရ်က်များ�ငှ့ ်လွယ်ကူစာွ 

ြဖင့ ်ချိတ်ဆက်ရန ်လုပ်ေဆာငေ်ပးပါသည။် ၎ငး်မာှ ယံု�ကညစိ်တ်ချရ ေသာ ကွနရ်ကမ်ျားအတွက် အဆငေ်ြပ�ိငု ်

ေသာ်လညး် မလံုြခံုသည့ ်ကွနရ်က်များြဖင်လ့ညး် ချိတ်ဆက်မိသာွး�ိငုသ်ည။် သင၏် ကရိိယာတငွ ်�ိှသည့ ်စက်တင ်

မတှစ်ဆင့ ်ယငး်လုပ်ေဆာငမ်�ကို ပိတ်ထား�ိငုပ်ါသသည။် အထးူသြဖင့ ်သင�်ငှ့ ်စိမ်းေသာ၀နး်ကျငမ်ျားတွင ်ယငး်လုပ် 

ေဆာငမ်�စက်တငမ်ျားကိ ုပိတ်ထားပါ။ ပိ၍ု လံုြခံုေစရနအ်တွက် လူထ၀ုိုငဖုိ်ငက်ို အသံးုြပု�ပီးတိုငး် “forget network” 

ကို အသံးုြပုပါ။ 

သင၏် Bluetooth ကိုလညး် လူထေုနရာများတငွ ်ချိနည်�ထိားသင့ပ်ါသည။် Bluetooth ချိတ်ဆက်မ�သည ်တြခား 

ေသာကိရိယာများ �ငှ့ ်ဆက်သယွ်�ိငုေ်စရနလ်ုပ်ေဆာငေ်ပးသည့အ်တွက် ပငွ့ေ်နေသာ Bluetooth အချက်ြပမ�မှ 

တစ်ဆင့ ်သင၏် ကိရိယာများကို ၀ငေ်ရာက်ထနိး်ချုပ်ရန ်ဟက်ကာများမ ှ�ှာေဖွေတွ� �ိှသာွး�ိငုပ်ါသည။် သင�်ငှ့ ်

စိမ်းေသာ၀နး်ကျငမ်ျားတွင ်ေရာက်�ိှေနပါက ယငး်လုပ်ေဆာငမ်�များကို သင၏်ဖုနး် �ငှ့ ်တြခားေသာ ကိရိယာများတွင ်

ပိတ်ထားပါ။ 

3. ဖုိင�ဲှ်ြခငး်ကိ ုပိတထ်ားပါ။ 

လူထဖုိုင၀ုိ်ငအ်သံးုြပုေနစဥ်တွင ်ဖုိင�ဲှ်ြခငး် လုပ်ေဆာငမ်�ကို ပိတ်ထားသညက်ို ေသချာေစပါ။ သင၏် operating 

system ေပါ်မူတည၍် system preferences သိုမ့ဟုတ် control panel  မတှစ်ဆင့ ် ဖုိင�ဲှ်ြခငး်ကိ ုပိတ်ထား 

�ိငုပ်ါသည။် AirDrop သည ်သငပိ်တ်ထားရန ်လိုအပ်သည့ ်ဖုိင�ဲှ်�ိငုသ်ည့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်ပါ၀ငသ်ည့ ်ဥပမာတစ် 

ခုြဖစ်ပါသည။်  Windows/PC ကဲသ့ိုေ့သာ operating system များတွင ်ကွနရ်က်အသစ်သို ့ ပထမဦးအ�ကိမ် 

ချိတ်ဆက်ရာတွင ်“public” ဟူ၍ ေရွးချယ်ထားေပးပါက ဖုိင�ဲှ်ြခငး် လုပ်ေဆာငခ်ျက် ကို ပိတ်ထားေပးပါလိမ့်မည။် 

ဖုိင�ဲှ်ြခငး်ကို ပိတ်ရနအ်ဆင့မ်ျား 

PC တငွ-်  

1. Network and Sharing Center သို ့ သာွးပါ။ 

2. �ပီးလ�င ် advanced sharing settings ကိုေြပာငး်ပါ။ 

3. ပရငတ်ာ �ငှ့ ်ဖုိင�ဲှ်ြခငး်ကိ ုပိတ်လိုက်ပါ။ 

Macs တငွ-် 

1. System Preferences သိုသ့ာွးပါ။  

2. Sharing ကိုေရွးပါ။ 
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3. ေရွးချယ်ထားသည့အ်ရာ အားလံုးကို ြပနြ်ဖုတ်ပါ။ 

4. �ပီးေနာက် Finder တွင ်AirDrop ကို �ှပ်ိပါ ၊ �ပီးလ�င ်က��်ပ်ုကို �ှာေဖွခွင့ြ်ပုထားသမူျားတွင-် မညသ်ကူိုမ�ကို 

ေရွးပါ။  

iOS တွင၊် Control Center တွင ် AirDrop ကို�ှာ၍ ပိတ်လိုက်ပါ။ 

4. VPN သံးုပါ။ 

သင၏် ကိရိယာတွင ်VPN ( အ ေဝးထနိး်ကိုယ်ပိငုက်ွနရ်က)် ကို တပ်ဆငရ်န ်သံးုသပ်ပါ။ VPN ဆိသုညမ်ာှ 

လူထ၀ုိုငဖုိ်ငတ်ွင ်ဒဂီျစ်တယ်သးီသန ့ ်အသံးုြပုမ�အတွက် လံုြခံုစိတ်ချရသည့ ်လုပ်ေဆာငမ်�တစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် 

ယငး်သည ်သင၏်ကိရိယာမ ှြဖတ်သာွးေသာအချက်အလက်များ �ငှ့ ်၀ငလ်ာေသာအချက်အလက်များကို 

“လိုဏး်ေခါငး်” သဖွယ်ကာကွယ်ေြပာငး်လဲေပးသြဖင့ ်ကွနရ်ကအ်တွငး်သို ့ ၀ငေ်ရာက်ေသာ်လညး် သင၏် 

အချက်အလက်များကို ြမငေ်တွ� �ိငုစ်မ်ွးမ�ိှေစေတာပ့ါ။  

5. FBI မှ သတေိပးထားသည့ ်ြပုြပငေ်ြပာငး်လထဲားေသာ 

၀ကဘ်ဆ်ိကုမ်ျား – HTTPS 

FBI မှ “https”ြဖင့အ်စြပုေသာ ၀က်ဘဆ်ိကု်လိပ်စာများကို သတိေပးထားပါသည။် “https” ပါ�ိှေနြခငး် �ငှ့ ်

ေသာခ့တ်ထားေသာအမတှ်အသားက web traffic သညအ်ချက်အလက်များကို ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲထား�ပီး 

၀ငေ်ရာက်�ကည့�်�သမူျား အေနြဖင့ ်မိမိတို၏့ အချက်အလက်များကို လံုြခံုစာွ ေဝမ��ိငုေ်�ကာငး် ေဖာ်ြပထားြခငး် 

ြဖစ်သည။် သိုေ့သာ်လညး် ဆိကု်ဘာသမာသမူျားအေနြဖင့ ်ယခုအခါတွင ်လံုြခံုသေယာင�ိှ်ေသာ်ြငား မလံုြခံုသည့ ်

https ပါ၀ငသ်ည့ ်သသံယြဖစ်ဖွယ်၀က်ဘဆ်ိကု်များ အားြဖင့ ်လူအေတာ်များများကို ေသးွေဆာငြ်ဖားေယာငး်၍ 

လူထ၏ု ယံု�ကညမ်�ကို ရ�ိှေအာငလ်ုပ်ေဆာငေ်နပါသည။် 

FBI ၏ တိုက်တွနး်ချက်- 

• အးီေမးလ်တွငပ်ါသည့ ်အမညက်ိ ုအလွယ်တကူမယံု�ကညပ်ါ�ငှ့-်အးီေမးလ်တွင ်ပါ၀ငသ်ည့ ်အေ�ကာငး်အရာ၏ 

ရညရွ်ယ်ချက်ကို ေမးြမနး်ပါ။ 

• မိမိသ�ိှိသည့သ်ထူမံ ှသသံယြဖစ်ဖွယ ်အးီေမးလ ်�ငှ့ ်လင့ခ််ကို လက်ခံရ�ိှပါက အချက်အလက်သည ်

စစ်မနှေ်�ကာငး် ပိုလ့ာသကူိ ုဖုနး်ေခါ်ဆိြုခငး် သိုမ့ဟုတ် အးီေမးလ်ပို ့ြခငး် အားြဖင့ ်အတညြ်ပုပါ။ 

သသံယြဖစ်ဖွယ ်အးီေမးလ်ကို တိုက်�ုိက် စာမြပနပ်ါ�ငှ့။် 

• လင့ခ််တွင ်စာလံုးေပါငး်မာှးေနြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဒိမိုနး်မာှးေနြခငး်များကို စစ်ေဆးပါ။ ( ဥပမာ၊ လိပ်စာတွင ်“.gov” 

သို ့ အဆံးုသတ်ရမည့အ်စား “.com” ြဖင့ ်အဆံးုသတ်ထားြခငး်များ) 

https://www.ic3.gov/media/2019/190610.aspx
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• လိပ်စာဘားတနး်တွင ်ေသာခ့တ်ထားသည့ ်အမတှအ်သားပါ�ိှြခငး် သိုမ့ဟုတ ်browser တွင ်“https” ဟူ၍ 

ပါ�ိှတိုငး် ၀က်ဘဆ်ိကု် ကို မယံုလိုက်ပါ�ငှ့။် 

6. အေရး�ကးီေသာအချကအ်လကမ်ျားကိ ုအသံးုမြပုရန ်

တိကုတ်ွနး်ပါသည။် 

သင့တ်ွင ်VPN �ိှလ�ငပ်င ်ကိုယ်ပိငုဘ်ဏအ်ေကာင့မ်ျား၊ သိုမ့ဟုတ် လူမ�လံုြခံုေရးနပံါတ်များကို စိတ်မချရသည့ ်

လူထကုွနရ်က်များတွင ်အသံးုြပုြခငး်ကိ ု အားမ ေပးပါ။ လံုြခံုစိတ်ချရသည့ ်လူထကုွနရ်က်များတွငပ်င ်

အ��ရာယ်များလွနး်လှသည။် ယငး်အေကာင့မ်ျားကိ ုလူထ၀ုိုငဖုိ်ငတ်ွင ်အသံုးြပုရနလ်ိုအပ်ပါကေကာငး်မွနစ်ာွချင့ခ်ျိန ်

ဆံးုြဖတ်ပါ။ ေငေွ�ကးအထတု်အသငွး်ြပုလုပ်ြခငး်များကိ ုလုပ်ေဆာငရ်နအ်တွက် သင၏် စမတ်ဖုနး်မ ှhotspot ကို 

အသံးုြပုြခငး်က ပိ၍ုေကာငး်ပါသည။်  

7. လံြုခံုစိတခ်ျရမ��ိှြခငး် vs. လံြုခံုစိတခ်ျရမ�မ�ိှြခငး် 

လူထ၀ုိုငဖုိ်ငက်ွနရ်က်များတွင ်အေြခခံအားြဖင့ ်�စ်ှမျိုး�စ်ှစား�ိှပါသည-်လံုြခံုစိတ်ချရေသာ ကွနရ်က် �ငှ့ ်

လံုြခံုစိတ်ချရမ�မ�ိှေသာ ကွနရ်က်။ 

ြဖစ်�ိငုသ်ည့ ်အခါတိုငး်တွင ်လံုြခံုစိတ်ချရေသာ လူထကုွနရ်က်များ�ငှ့သ်ာ ချိတ်ဆက်ပါ။ လံုြခံုစိတ်ချရမ�မ�ိှေသာ 

ကွနရ်က်များမှာ လ�ို�၀ှက်ကုဒ ်သိုမ့ဟုတ် login ကဲသ့ိုေ့သာ လံုြခံုေရးလုပ်ေဆာငခ်ျက်များမပါ�ိှပဲ ချိတ်ဆက်�ိငုသ်ည။် 

လံုြခံုစိတ်ချရေသာ ကွနရ်က်သည ်ပံမုနှအ်ားြဖင့ ်စညး်ကမ်းသတ်မတှ်ချက်များကို အသံးုြပုသမူ ှသေဘာတူေပးရ�ပီး 

အေကာင့စ်ာရငး်သငွး်ရြခငး် သိုမ့ဟုတ် လ�ို�၀ှက်ကုဒန်ပံါတ်�ုိက်ထည့ရ်ြခငး်များကို ကွနရ်က်�ငှ့ ်မချိတ်ဆက်ခင ်

လုပ်ေဆာငရ်ပါသည။် 

8. သင၏် firewall ကိုဖွင့ထ်ားပါ။ 

လူထ၀ုိုငဖုိ်ငက်ို သင၏် လက်ပ်ေတာပ့်ြဖင့ ် အသံးုြပုေနသညဆ်ိပုါက firewall ကိုဖွင့ထ်ားပါ။ firewall မာှ 

သင၏်ကိရိယာကို malware �ခိမ်းေြခာက်မ�များမ ှအတားအဆးီသဖွယ် ကာကယွ်ထားေပးပါသည။် �ုတတ် 

ရက်ေပါ်လာရာများ �ငှ့ ်အသေိပးေ�ကညာချက်များေ�ကာင့ ်အသံးုြပုသမူျားမ ှWindows firewall ကို 

ပိတ်ထားမိ�ိငု�်ပီး ေမေ့လျာသ့ွား�ိငုပ်ါသည။် သင၏် PC တွငြ်ပနလ်ညဖွ်င့လ်ိုပါက Control Panel မှတစ်ဆင့ ်

“System and Security” ကိုသာွး၍ “Windows Firewall” ကိုေရွးပါ။ အကယ်၍ သငသ်ည ်Mac 

အသံးုြပုသြူဖစ်ပါက “System Preferences“ သိုသ့ာွးပါ၊ �ပီးလ�င ်“Security & Privacy” ဆိဆုက်သာွးပါ၊ 

ထိမုတှစ်ဆင့ ်“Firewall” အကွက်ကိုသာွး၍ လုပ်ေဆာငခ်ျက်ကို ဖွင့ပ်ါ။ 
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9. antivirus ေဆာဖ့်၀ဲ ကိ ုအသံးုြပုပါ။ 

ထို ့ြပင ်မိမိ၏လက်ပ်ေတာပ့် တွင ်တပ်ဆငထ်ားသည့ ်antivirus ပ�ုိဂရမ်မာှလညး် ေနာက်ဆံးုေပါ်ဗား�ှငး် ြဖစ်ေစရန ်

ေသချာေစပါ။ antivirus ပ�ုိဂရမ်များမာှ လူထ၀ုိုငဖုိ်ငက်ွနရ်က်ကို မ�သံးုေနစဥ်အတွငး် သင၏်စနစ်ကိmုalware 

များမ၀ှငေ်ရာက်ြခငး်ကို တားဆးီကာကွယ်ေပး�ိငုပ်ါသည။် အကယ်၍ ဗုိငး်ရပ်စ်များသင့က်ိရိယာအတွငး်သို ့ 

၀ငေ်ရာက်ေနြခငး် သိုမ့ဟုတ် သသံယြဖစ်ဖွယ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်၊တိုက်ခိုက်မ� သိုမ့ဟုတ် malware များ သင့၏် 

စနစ်ထသဲို ့ ၀ငေ်ရာက်ေနြခငး်များ �ိှပါက အချက်ေပးပါလိမ့်မည။် 

10. �စ်ှဆင့ခ်ံထားေသာ သိုမ့ဟတု ်အဆင့မ်ျားစာွခံထားသည့ ်

authentication စနစ်ကိသုံးုပါ။ 

၀က်ဘဆ်ိကု်များထသဲို ့ မိမိ၏ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များြဖင့၀်ငရ်ာတွငအ်ဆင့မ်ျားစာွခံထားသည့ ်authentication 

စနစ် (MFA) ကို အသံးုြပုပါ။ ယငး်သို ့ လုပ်ေဆာငထ်ားြခငး်အားြဖင့ ်ဒတုိယ verification ကုဒက်ို (သင၏် ဖုနး်သို ့ 

ပိုေ့ပးြခငး် သိုမ့ဟုတ ်app မှတစ်ဆင့ ်ပိုေ့ပးြခငး် သိုမ့ဟုတ် �ုိက်ထည့ရ်မည့ ်ကီးေပးပို ့ြခငး်) များအားြဖင့ ်သင့က်ိ ု

ကာကွယ်ေပး�ိငုပ်ါသည။် ယငး်က ဟတ်ကာအေနြဖင့ ်သင၏် အသံးုြပုသအူမည ်�ငှ့ ်လ�ို�၀ှက်ကုဒက်ို ရ�ိှသည့တ်ိုင ်

သင၏်အေကာင့မ်ျားကိ ုauthentification ကုဒမ်ပါပဲ မ၀ငေ်ရာက်�ိငုေ်တာပ့ါ။ 

11. သင၏် ကိယုပိ်ငုက်ရိိယာများကိ ုေြခရာခံထားပါ။ 

လူထေုနရာ �ငှ့ ်ကားေပါ်များတွင ်သင၏်လက်ပ်ေတာပ့်၊တက်ပလပ်၊ သိုမ့ဟုတ ်စမတ်ဖုနး်များကို လူကွယ်ရာတွင ်

မထားပါ�ငှ့။် ၀ုိငဖုိ်ငက်ွနရ်က်အသံးုြပုရာတွင ်�ကိုတင၍်သတိထားေသာ်လညး် ယငး်က တစ်စံတုစ်ေယာက်မာှသင၏် 

ပစ�ညး်များ သိုမ့ဟုတ် သင၏်အချက်အလက်များကို ခိုးယူြခငး်မ ှတားဆးီ�ိငုသ်ည ်ဟူေသာ အဓိပ�ာယ် မဟုတ်ပါ။ 

သင၏် ၀နး်ကျင�်ငှ့ ်သင့ပ်တ်ပတ်လညတ်ွင ်�ိှေသာသမူျားကိ ုသတထိားပါ။ 

12. အွနလ်ိငုး်အသံးုြပုရာတငွ ်ေဘးကငး်လံြုခံုေစရန ်တြခား 

ေသာအ�ကြံပုချကမ်ျား။ 

အထးူသြဖင့ ်လူထ၀ုိုငဖုိ်ငြ်ဖင့ ်အွနလ်ိုငး်အသံးုြပုရာတွင ်ေဘးကငး်ေစရနအ်တကွ် အ�ကံြပုချက်များ- 

• ခိုငမ်ာေသာ လ�ို�၀ှက်ကုဒမ်ျားကို သံးုပါ။  

• သင၏် ကိရိယာများကို စကား၀ှက်ပံစံုများြဖင့ ်ေြပာငး်လဲထားပါ။  

• အးီေမးလ်များ ခိုးယူခံရြခငး်ကို သတိထားပါ။  
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• လူမ�ကွနယ်ကတ်ွင ်တငသ်ည့ ်ပိုစ့်များကိ ုသတိထားပါ။ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များစွာကို ေဖာ်ြပထားြခငး်က 

ဟတ်ကာများကို မိမိ၏ လ�ို�၀ှက်ကုဒမ်ျားကိ ုခန ့မ်နှး်ရန ်ကူညရီာေရာက်သည။် 

• မိမိမလိုအပ်ေတာသ့ည့ ်အချက်အလက်ေဟာငး်များကို ဖျက်ပစ်ပါ။ 

• ကွနရ်က်မ ှသင့က်ိ ုထပ်ဆင့ ်ေဆာဖ့်၀ဲလ်များ တပ်ဆငခ်ိုငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် browser extension 

များတပ်ဆငခ်ိုငး်လာပါက ချိတ်ဆက်ြခငး်မြပုပါ�ငှ့။် 

• သင၏် ကိရိယာများတွင ်ေနာက်ဆံးုေပါ် update များ �ငှ့ ်အချက်အလက်များကို 

မမ်ွးမံတပ်ဆငထ်ားြခငး်အားြဖင့ ်ြပဿနာအေတာ်များများကို ကာကွယ်�ိငုပ်ါသည။် 


	လူထု၀ိုင်ဖိုင်သုံးစွဲရာတွင် ဘေးကင်းစေရန် အကြံပြုချက်များ
	သမာသူများအနေဖြင့် သင့်ကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အမြတ်ထုတ်သွား နိုင်ပါသည်။ လူထု၀ိုင်ဖိုင်သုံးစွဲရန်လိုအပ်ပါက အောက်ပါအကြံပြုချ က်များကို သုံးသပ်ပါ။
	1. သင့်တွင်မှန်ကန်သော ကွန်ရက်ရှိကြောင်းသေချာစေပါ။
	2. အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်မှုကို ပိတ်ထားပါ။
	3. ဖိုင်ရှဲခြင်းကို ပိတ်ထားပါ။
	4. VPN သုံးပါ။
	5. FBI မှ သတိပေးထားသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော ၀က်ဘ်ဆိုက်များ – HTTPS
	6. အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကို အသုံးမပြုရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
	7. လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိခြင်း vs. လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိခြင်း
	8. သင်၏ firewall ကိုဖွင့်ထားပါ။
	9. antivirus ဆော့ဖ်၀ဲ ကို အသုံးပြုပါ။
	10. နှစ်ဆင့်ခံထားသော သို့မဟုတ် အဆင့်များစွာခံထားသည့် authentication စနစ်ကိုသုံးပါ။
	11. သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများကို ခြေရာခံထားပါ။
	12. အွန်လိုင်းအသုံးပြုရာတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် တခြား သောအကြံပြုချက်များ။


