


Table of Contents

စာေရးသူအမည်- Celine Claire

ေရးသားသူအမည်-

မာတိကာ ၊

ေ�ှ�စကား

Facebook က ချမ်းသာတယ်။

အခနး် 1:

သိ� ေသာ် အဆက်မြပတ်သတိေပးချက်များသည် စိတ်အေ�ှာက်

အယှက်ြဖစ်ေစ�ိင်ုေသာေ�ကာင့် သက်ေသာင့်သက်သာဟနခ်ျက်

ညီေစရန ်အေရး�ကီးပါသည်။

အခနး် 2:

လိဂုိုက့ဲသိ�  အြခားြဒပ်စင်များပါ၀င်ြခင်းသည်လည်း အဆုိပါလိဂုို

ကုိ ကုိယ်တိင်ုေဖာ်ြပြခင်း သိ� မဟတ်ု လသိူများပါက

ေကာင်းမွနေ်သာ အ�ကံဉာဏ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ မဟတ်ုပါက ၎င်း

သည် ပ�ုိဖုိင်တင်ွ အသုံးြပ�ရန ်ေကာင်းေသာပစ�...

အခနး် 3:

ြပင်ပလိပ်စာစာအပ်ု သတ်မှတ်ချက်ပါ�ိှေသာ စာမျက်�ှာကုိ �ှပ်ိ

လိက်ုေသာအခါတင်ွ ြမင်�ိင်ုမည်ြဖစ်�ပီး ၎င်းတင်ွ Facebook တင်ွ



သူငယ်ချင်းအြဖစ် မှတ်တမ်းတင်ထား�ပီးေသာ သူများပင် ပါဝင်

မည်ြဖစ်သည်။

အခနး် 4:

ဓာတ်ပုံအတက်ွ၊ ဗီဒီယုိအတက်ွ စခရင်ေပ��ိှ လမ်း��နခ်ျက်များ

ကုိ လိက်ုနာ�ပီး ေရွးချယ်ထားသည့် ဖုိင်အိင်ုကွနေ်ပ�တင်ွ ကလစ်

�ှပ်ိြခင်းြဖင့် လပ်ုေဆာင်ရပါမည်။

အခနး် 5:

လင့်ခ်များမှတဆင့် ၎င်းကုိ လိခုျင်ေသာအကျ�ိးသက်ေရာက်မ�ရ�ိှ

�ပီးသည်�ှင့် အချနိက်ာလအပုိင်းအြခားအလိက်ု ထိေတ�ဆက်ဆံမ�

များ ြပ�လပ်ုရပါမည်။ ၎င်းတိ�သည် အသစ်အဆနး်�ှင့် စိတ်ဝင်စား

စရာေကာင်းေသာ အချက်အလက်များကုိ ပ...

အခနး် 6:

အခမ်းအနားတင်ွ ဝနခံ်ချက်များကုိ ထပ်ထည့်�ိင်ု�ပီး မည်သူမဆုိ

ဖိတ်�ကား�ိင်ုြခင်းေ�ကာင့် လတိူင်ုးအတက်ွ အကျ�ိး�ိှမှာ ေသချာ

ပါသည်။

အခနး် 7:

ပိ� စ်တင်ြခင်း၏ေနာက်ကွယ်တင်ွ ၎င်းကုိအင်တာနက်တစ်ခွင်လံးု

တင်ွ “အမ�ိက်မပစ်ရ” ဟေူသာ အယူအဆသည် ထိေတ��မ�လနွကဲ်

ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစေသာအခါတင်ွ သဘာဝတင်ွ သီးသန ့တ်ည်�ိှေသာ

ဆင်းသက်သည့်စာမျက်�ှာများထား�ိှြခင်းသည်လည်း ...



အခနး် 8:

အဘယ်ေ�ကာင့်ဆုိေသာ် ၎င်းသည် လက်ခံသူအား တ�ှု�ိင်းမယှ�်

�ိင်ုေသာ သီးသန ့ခံ်စားမ�ကုိေပးေသာေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။
- 22 -
အခနး် 9:

ဤေစျးကွက်တးူလ်က ေပးေဆာင်သည့် ေနာက်ထပ်စိတ်ဝင်စား

စရာေကာင်းသည့် အဂင်္ ါရပ်မှာ ရ�ိှသည့်ေငလွ�ဲေြပာင်းမ�ဝင်ေင၏ွ

ရာခုိင်�ှ�နး်တစ်ခုြဖင့် အလ�အတနး်များကုိ ပ့ံပုိးကူညီ�ိင်ုေစြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။ အလ�အတနး်များအတက်ွ...

ထုပ်ပုိးြခင်း။



 
 

ေရးသားသူအမည်-
ဘာသာြပနသူ်အမည်-
 
 
 

©CELINE CLAIRE
2022
 
 

 
 
 
 
 
 

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း
များ

 
 

တရားဝင်
အသိေပးချက်

 
 
 
 

ထုတ်ေဝသူသည် ဤအစီရင်ခံစာကုိ ဖနတီ်းရာတင်ွ အတတ်�ိင်ုဆုံး တိကျ
�ပီး ြပည့်စုံေစရန ် �ကိ�းပမ်းခ့ဲသည်။ထုိအချက်ကုိ မည်သိ� ပင် ဆုိေစကာမူ၊
အင်တာနက်၏ လျင်ြမနစွ်ာေြပာင်းလဲေနေသာ သေဘာသဘာဝေ�ကာင့်
အတင်ွး�ိှ အေ�ကာင်းအရာများသည် တိကျမှနက်နေ်�ကာင်း မည်သည့်
အချနိတ်င်ွမဆုိ အာမခံ သိ� မဟတ်ု ကုိယ်စားမြပ�ပါ။



ျန ွ ု � ု ု ြ �
 
 
ဤထုတ်ေဝမ�တင်ွ ေပးထားသည့် အချက်အလက်များကုိ အတည်ြပ�ရန်
�ကိ�းပမ်းမ�အားလံးုကုိ �ကိ�းပမ်းခ့ဲေသာ်လည်း၊ ထုတ်ေဝသူသည် ဤေနရာ
တင်ွ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ အမှားအယွင်းများ၊ ပျက်ကွက်မ�များ သိ� မဟတ်ု
ဆန ့က်ျင်ေသာ အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆုိြခင်းများအတက်ွ တာဝနမ်�ိှေပ။ သီးြခား
လမူျား၊ လမူျား သိ� မဟတ်ု အဖ�ဲအစည်းများ၏ ထင်ြမင်ယူဆချက်
အနည်းငယ်မ�သည် မရည်ရွယ်ပါ။
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ေဝရန ်တနွး်အားေပးပါသည်။



အခနး် 1:
 

ကွနရ်က်ေစျးကွက်�ှာေဖွေရး Facebook အေြခခံအချက်

များ
 
 

အကျ�်း
ချ�ပ်

 
 
 

ပ�ုိဖုိင်တစ်ခုဖနတီ်း�ုံမ�ြဖင့် မည်သည့်�ကိ�းပမ်းအားထုတ်မ�တင်ွမဆုိ
အရင်းအ�ှးီထည့်ဝင်သည့် Facebook စတိင်ုလ်၏ အဆုံးမဟတ်ုပါ။ ၎င်း
သည် �ုိး�ုိး�ှင်း�ှင်းထက် များစွာပုိ၍ အကျ�ံးဝင်�ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
အချက်အချ�ိကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစားရန ်လိအုပ်ပါသည်။

 
 
 

အေြခခံ
အချက်များ

 
 
 
 
သင့်ေလျာ်ေသာ ပ�ုိဖုိင်တစ်ခုကုိ ဖနတီ်း�ပီးေနာက် ဆက်သွယ်ေရးလိင်ုးကုိ
အချနိတိ်င်ုး ဖွင့်ထားရန ် စ�်ဆက်မြပတ် လပ်ုေဆာင်ရမည့် အဆင့်သည်
အေရး�ကီးပါသည်။ လပ်ုငနး်ပလက်ေဖာင်းကုိ ေနရာချထားြခင်း�ှင့်
�ကည့်���သူများ�ှင့် အဆက်အသွယ်မြပတ်�ိှေနြခင်းသည် ဝဘ်ဆုိက်ကုိ
၎င်းလိအုပ်သည့် ထိေတ��မ�ကုိ ေပးပါလိမ့်မည်။

 

ကံမေကာင်းစွာဘဲ၊ အမှနတ်ကယ် ပစ�ည်းကုိ မစစ်ေဆးမီ မျက်စိမိှတ်�ပီး
အချနိအ်ေတာ်�ကာေအာင် စီရင်ြခင်းမှာ အမှနပ်င်ြဖစ်ရာ ထိ� ေ�ကာင့်



ေကျနပ်စရာေကာင်းေသာ ဖုိင်ပုံတစ်ပုံကုိ တင်ြပရြခင်းသည်
ေနာက်ဆက်တွဲအချက်အလက်များပါ�ိှသည့်အတိင်ုး အလနွအ်ေရး�ကီး
ပါသည်။

 
ဤသည်မှာ ပိ� စ်တင်ြခင်းသည် အခွင့်အလမ်းအလနွပ်ါးလ�ာေသာ
ြပတင်းေပါက်အတင်ွး �ကည့်���သူကုိ ဆဲွေဆာင်ရန ် အခွင့်အေရးတစ်ခု
ြဖစ်သည်။

 

နရံံသည် အြပနအ်လှနဆ်က်သွယ်မ�၏ အဓိကပလက်ေဖာင်းြဖစ်
ေသာေ�ကာင့် သက်ဆုိင်ရာ�ှင့် စိတ်ဝင်စားစရာေကာင်းေသာ
အေ�ကာင်းအရာများကုိ ပိ� စ်တင်ရန ် လိအုပ်သည်။ ဤအလင်းေရာင်�ှင့်
ေဖျာ်ေြဖမ�များကုိ ထိနး်သိမ်းထားြခင်းြဖင့် �ကည့်���သူများကုိ ပုိမုိအားေပး
လာေစရန ်ကူညီေပးပါမည်။



သိ� ေသာ် အဆက်မြပတ်သတိေပးချက်များသည် စိတ်အေ�ှာက်အယှက်
ြဖစ်ေစ�ိင်ုေသာေ�ကာင့် သက်ေသာင့်သက်သာဟနခ်ျက်ညီေစရန်
အေရး�ကီးပါသည်။

 

ယခုအခါ လ�အဖ�ဲအစည်းသည် အြမင်အာ�ုံကုိ လ�ံေဆာ်ေပးရနအ်တက်ွ ပုိမုိ
ဆဲွေဆာင်လျက်�ိှ�ပီး ၎င်းကုိ ေရးထားေသာ စကားလံးု�ှင့် �ှ�ိင်းယှ�်ပါက
လူ�ကိ�က်များေသာ �ုပ်ပုံများ�ှင့် ဓာတ်ပုံများကုိ �ကည့်���ြခင်း�ှင့် အြခား
ေသာ အလားတပူလပ်ေဖာင်းများအြဖစ်သိ�  ထပ်မံခဲွထုတ်လိက်ုပါသည်။

 

ထိ� ေ�ကာင့် �ကည့်���သူ၏ အေတ�အ�ကံ�ကုိ ြမ�င့်တင်ရန ်အေထာက်အကူြဖစ်
ေစမည့် ေကာင်းမွနေ်သာ ဒီဇုိင်းပုံများ �ကည့်���ြခင်းကုိ ေပးေဆာင်ရန ် ြဖစ်
�ိင်ုေြခကုိ �ှာေဖွရန ်လိအုပ်ပါသည်။

 

Facebook အဖ�ဲထဲသိ�  ဝင်ေရာက်ြခင်းသည် အပ်ုစုတင်ွး�ိှသူများသည်
အများအားြဖင့် စိတ်တကုိူယ်တ ူ သိ� မဟတ်ု ပုိမုိကုိယ်ေရးကုိယ်တာနည်း
လမ်းြဖင့် ပိ� စ်တင်ြခင်းသိ�  ချတ်ိဆက်ထားေသာေ�ကာင့် အေရာင်းြမ�င့်တင်
ြခင်းတင်ွ စိတ်ဝင်စားမ�ဖနတီ်းရန ်အြခားေသာနည်းလမ်းလည်းြဖစ်သည်။
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