
အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီ ေက ာင္းမ ား
မိဘအတြက္နည္းပညာသတင္းလႊာ

Common Sense Media သည္ကြနျ္မဴနတီ
မွကေလးမ ား၊ မိသားစုမ ားအတြက္လြတ္လပ္
ေသာေျပာဆုိသမံ ားကုိဆုိသည္၊ ၄င္းတုိ႔မွာ
ရုပ္ရွင္မ ား၊ တဗီြီရႈိးမ ား၊ စာအပု္မ ား၊ အက္ပ္
မ ား်ားႏွင္ အျခားအရာတုိ႔ျဖစ္သည္ အတြက္မိဘ
မ ားက်ားႏွစ္သက္ျပီးကေလးမ ားအတြက္ေရြး
ခ ယ္ေပး်ားႏုိင္သည္၊ CommonSense 
မမွ ားျပား/ၾကီးမားေသာ/လုံျခံဳစိတ္ခ ရေသာစ
စာၾကည္ တုိက္မ ားမအွသက္အရြယ္အပုိင္းအ
ျခားအလုိက္ သတ္မွတ္စစ္ေဆးျခင္း တုိ႔ကုိ
ျပဳလုပ္ရန္ဖိတ္ေခၚသည္၊ မဘိမ ားအတြက္
ကေလးမ ားထနိး္ေက ာငး္ျခငး္အခက္အခဲမ ား
ကုိယခေုခတ္ကာလ်ားႏွင္ အညိီလမး္ညြန္ေပး
သည္၊ ၄ငး္တုိ႔ကုိပုိမု္ိသိလုိပကကေအာက္ပကကက္
ဆုိက္တြင္ကငေ္ရာက္ၾကည္ ရႈ ႔်ားႏုိင္သည္

www.commonsensemedia.org

ေက ာင္းသားမ ား၏အုိကပ္ကတ္ြင္ေအာကပ္ကအခ ကမ္ ားျဖစ္ေနသလား?

● Apple IDျဖင္ ဆုိငး္အင္ sign in လုပ္ခုိင္းသလား?
● Lightspeed သုိ႔ေလာ အငက္င္သည္ အခက အျဖဳေရာင္ စခရင္ screen

ေပၚလာသလား?
● သင္ အမိ္တြင္ App အက္ပ္ကုိသုံးျ႔ပဳသည္ အခက error မက္ေဆ ခ္ ေပၚလာသလား?
● ဘက္ထရီ battery(သုိ႔)အားသြငး္ၾကိဳး charging တြငျ္ပသနာရွိေနသလား ?

အုိင္ပက္်ားႏွင္ ပတ္သက္ျပီးသင္ တြင္အခက္အခရဲွိလွ င္ ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ အုိိက္ပက္
ျပသနာအေျဖရွာသည္ လင္ ခ္တြင္ (iPad Troubleshooting page)ကင္ၾကည္ ပက(ကက္ဆုိက္ကုိ
ဂရုစုိက္ ျပီးကင္ပက) ထုိလင ္ခ္က သင္ ကုိ a live document သုိ႔ေခၚေဆာင္သြားျပီးအက္ပ္အသစ္
ကုိေဒကင္းလုပ္လုပ္သည္ အခကတုိင္းအလုိအေလွ ာက္ automatically update လုပေ္ပးမည္၊
ေက ာင္းသားမ ားသည္ကင္းဘတ္စ္ေပၚမွနည္းပညာအကူအညသီင္ခနး္စာကုိ EACS Student 
Tech Help course မည္သည္ အခ နိ္မဆုိကင္ေရာက္သင္ယူ်ားႏုိင္သည္

http://bit.ly/EACSiPads

ကငး္ဘတစ္တ္ြင္
ေလ လာသမူ ားအတြက္

ခြင္ ျပဳခ ကမ္ ား

အိုက္ပက္အခက္အခေဲျဖရငွး္နည္း

မွန္ကန္ေသာသံုးသပခ္ က္

ကင္းဘတ္စ္တြင္သင္ ကေလးကု“ိေစာင္ ၾကည္ သူ” 
အျဖစ္ၾကည ္ခြင္ ရျခင္းသည္အလြန္ ေကာင္းေသာ
အခြင္ အေရးျဖစ္သည္၊ ဤေနရာကင္းဘတ္စ္တြင္
မလုပ္သင္ သည္ အခ က္မ ား်ားႏွင္ မလုပ္သင ္ေသာအ
ခ က္မ ားကိုေဖာ္ျပမည္

ေလ လာသူ လုပသ္င္ သညမ္ာွ-
● ဆရာမ ားထံမွမက္ေဆ မ ားလက္ခံျခင္း၊၄င္းတုိ႔

ထံသို႔ပုိ႔ျခင္း
● ျပကၡဒိနေ္ပၚမအွခမ္းအနားအစီအစဥ္မ ား်ားႏွင္ 

အဆုိင္းမင္ မ ားေနာက္ဆုံး တင္ရမည္ ေန႔မ ား
ကိုၾကည္ ရႈ ႔ျခင္း

● ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအသုံးျပဳရမည္ ပစၥည္းမ ားကို
စုစည္းရန္ေမာ္က ဳစာမ က္်ားႏွာမ ားကို ၾကည္ ပက

● သင္ခန္းစာမ ား၏ေၾကညာခ က္မ ားကိုၾကည္ ပက
● သင္ခန္းစာမ ား၏စာမ က္်ားႏွာမ ားကိုၾကိဳတင္

ၾကည္ ပက
● ေမးခြန္း်ားႏွင္ အေျဖမ ား၏စာမ က္နွာကိုၾကည္ ပက
● ကင္းဘတ္စ္မွဂရိတ္အမတွ္မ ားကို ၾကည ္ပက
● အဆိုငး္မင္ မ ားကိုၾကည္ ပက

ေလ လာသလူပု္ မလုပသ္င္ သည္မာွ-
● အဆိုငး္မင္ မ ားတင္ျခင္း
● ေမးခြန္းမ ားေျဖျခင္း
● ဘာသာရပ္မ ားတြင္ကင္၍ေဆြးေ်ားႏြးျခင္း
● ဘာသာရပ္ေဆြးေ်ားႏြးျခင္းမ ားကိုကင္ၾကည ္ျခင္း
● အျခားေက ာင္းသားမ ားထံသုိ႔မက္ေဆ ခ ္ပုိ႔ျခင္း
● ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာတာကန္က စာရငး္မ ားကို

ၾကည္ ျခင္း

ေလ လာသူမ ားလုပ္်ားႏုိင္သည္ အခ က္မ ားအ
ေၾကာင္း ပုိမုိသိလိုပကကေအာက္ပကလင္ ခ္တြင္ကင္
ၾကည္ ပက (ကက္ဆိုက္ကိုဂရုစုိက္ျပီးကင္ပက)

http://bit.ly/ObserveEACS

ငကးစာမျိခငး္
Gone Phishing!

Nigerian prince သို႔စာမျပန္မီ၂ၾကိၾကိမ္ခန္႔
စဥ္းစားပက၊ အင္တာနက္ကက္ဆုိက္မ ားတြင္
သူခုိးမ ား်ားႏွင္ အတုအေရာင္ / အလိမ္အညာ
မ ား်ားႏွင္ ငကးစာခ သည္ ဖစ္ရွင္း phishing 
emails အီးေမးလ္မ ားသုံး ျခင္းထုိသူမ ား
သုံးသည္ နည္းလမ္းမ ားျဖစ္သည္၊ ၄င္းတုိ႔၏
အီးေမးလ္မ ားမွာအမွန္အကန္မ ား/အစစ္မ ား
ျဖစ္သေယာင္ထင္ရျပီး ကိန္းဂဏန္းမ ား
လႈိ႔ကကွ္နံပကတ္မ ား၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္မ ား၏
အေသးစိတ္အခ က္အလက္မ ားကုိရယူၾက
သည္၊ ၄င္းတုိ႔ကုိကာကြယ္ရန္သင္သည္၄င္း
တုိ႔၏ ငကးစာခ ျခင္းကုိ "phished”မျဖစ္ေစရန္
မွန္ကန္ေသာစဥး္စားဆင္ျခင္မႈရွိရမည္၊
ေပးပုိ႔သူ မည္သူျဖစ္သည္၊ ဘာအေၾကာင္ 
ပုိ႔ိသည္တုိ႔ကုိေသခ ာစြာစစ္ေဆးရမည္
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