
 ຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ 

ຢູ່ແບບປອດໄພ

ເປັນຫຍັງການຢູ່ແບບປອດໄພໃນເວລາອອນລາຍຈຶ່ງສຳຄັນ?

ມັນສາ ມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ທ່ານຫຼີກ   ລ້ຽງ ອອກ ຈາກ ການ ຕົກເປັນ ເຫຍື່ອ ຂອງ ອາ ຊະ ຍາ ກຳ ອອນ 
ລາຍໄດ້. ການ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ທີ່ ບໍ່  ປອດ ໄພຕ່າງໆ ທີ່ອາດ ຈະເກີດຂື້້ນໄດ້ ແລະ ເປັນສິ່ງ ທີ່ 
ເຮົາ ສາ ມາດ ເຮັດ ໄດ້ກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເຮົາ ສາ ມາດ ເບິ່ງ ຄວາມ ປອດ ໄພ ໃຫ້ ຕົນ 
ເອງ, ຄອບ ຄົວ ແລະ ໝ່ ູ ເພື່ອນ ໄດ້.

ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຖ້າຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍ? 

ການຖືກຄຸກຄາມຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ
ບາງ ຄົນ ໃຊ້ ອິນ ເຕີ ເນັດ  ເພື່ອ ຄຸກຄາມ ຄົນ ອື່ນ ການ ຄຸກຄາມ  ທາງ ອິນ ເຕີ ເນັດ 
ເຮັດ ໃຫ້ ບຸກ ຄົນ ອື່ນ ເຈັບ ປວດ. ໃນ ບາງ ກໍ ລະ ນີ ມັນ ອາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເຖິງ ຂັ້ນ ການ ກໍ່
ຂໍ້ ກ່າວ ຫາ ທາງ ອາ ຍາ.

ວິທີການລາຍງານ

• ປິດ/ມອດ ການ ຄຸກຄາມ

• ປິດ/ມອດ ແລະ ລາຍ ງານ ກ່ຽວ ກັບ ຜູ້ ກໍ່ ການຄຸກຄາມ

• ເກັບ ກຳຫຼັກ ຖານ ຂອງ ການຄຸກຄາມ ແລະ ລາຍ ງານ ກ່ຽວ ກັບ ເລື້ອງ ດັ່ງ 
ກ່າວ ໄປ ຫາ ໜ່ວຍ ບໍ ລິ ການ ທາງສື່ ສັງ ຄົມ ອອນ ລາຍ.

• ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ, ຖ້າວ່າເນື້ອໃນຍັງບໍ່ຖືກເອົາອອກ, ໃຫ້ລາຍງານຫາ
ຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່່ນທີ່ທ່ານຢູ່

ການຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ
ບ ໍ່ແມນ່ທກຸຄ ນົທ ີ່ເຂ ົ້າສ ື່ອອນລາຍ ຈະເປ ນັບກຸຄ ນົທ ີ່ເຂ າົເຈ ົ້າເວ ົ້າ
ແ ທ້ .້ ສ ິ່ງທ ີ່ສຳຄ ນັ ແມນ່ ທາ່ນຕອ້ງຮ ູວ້າ່ ລ ກູຫາຼນຂອງທາ່ນ ກຳລງັເວ ົ້າ 
ຫ ຼ  ືສ ນົທະນາກ ບັໃຜ ໃນເວລາເຂ ົ້າສ ື່ອອນລາຍ. 

ບາງຄ ັ້ງ ແມນ່ຜ ູ້ໃຫຍອ່າດຈະເຮ ດັທຳທາ່ເປ ນັບກຸຄ ນົທ ີ່ພະຍາຍາມ ແລະ 
ສ າ້ງສາຍພ ວົພ ນັກ ບັເດ ກັນ ອ້ຍຜາ່ນສ ື່ອອນລາຍ. ສ ິ່ງນ ີ້ ເອ ີ້ນວາ່ 
“grooming”.

ວິທີການລາຍງານ

• ທ່ານ ອາດ ຈະ ໃຫ້ ຕຳຫຼວດ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຂອງ ທ່ານເຂົ້າ ມາ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ນຳ.

• ທ່ານ ຄວນ ປະ ຕິ ບັດ ໃຫ ້ ໄດ້ ຢ່າງ ຮີບ ດ່ວນ ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ວ່າ ລູກ
ຫຼານ ຂອງ ທ່ານ  ພວມ ຕົກ ຢູ່ໃນ ສະ ພາບ ອັນ ຕະ ລາຍ.
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ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເອກະສານຂໍ້ມູນຄວາມຈິງນີ້ ໄດ້
ຖືກພັດທະນາ ໂດຍໄດ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ຂອງ ThinkUKnow Australia 

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບເນື້ອໃນສື່ໄປ
ທາງດ້ານເພດ.
ບາງ ໂອ ກາດ  ຊາວ ໜຸ່ມ-ຍິງ ສາວ ພາ ກັນ ສ້າງ ຮູບ ພາບ ຫຼື ວິ ດີ ໂອ ທີ່ ປະ ເປືອຍ 
ຮ່າງ ກາຍ ຫຼື ເຄິ່ງ ປະເປືອຍ ແລ້ວ ເອົາ ໄປ ແບ່ງ ປັນ ກັບ ບຸກ ຄົນ ອື່ ນ. ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ 
ອາດ ຈະ ມີ ຜົນ ກະ ທົບ ຮ້າຍ ແຮງ ຕໍ່ ບຸກ ຄົນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ມັນອາດ ຈະ ນຳ 
ໄປ ເຖິງການ ກ່າວ ຫາ ທາງ ອາ ຍາ.

ວິທີການລາຍງານ

• ຖ້າ ທ່ານ ຫາກ ພົບ ວ່າ ມີພືດ ຕິ ກຳ ເຫຼົ່າ ນີ້ເກີດຂື້ນ ໃຫ້ ທ່ານ ລາຍ ງານ ໄປ ຫາ 
ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ຕຳຫຼວດ ທ້ອງ ຖິ່ນ ທີ່ ຢູ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ 
ຂອງ ລູກຫຼານ  ທ່ານ.

ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່່ເໝາະສົມຫຼືບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ
ເນື້ອ ໃນ ບາງ ອັນ ຢູ່ ໃນ ອິນ ເຕີ ເນັດ ອາດ ຈະ ຜິດ ກົດ ໝາຍ, ເຮັດ ໃຫ້ ບໍ່ ສະ ບາຍ ໃຈ 
ຫຼື ບໍ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບ  ບາງກຸ່ມ  ບາງໄວອາຍຸ. ເນື້ອ ໃນ ບາງ ອັນ ທີ່ ບໍ່ ເໝາະ ສົມ 
ຫຼື ບໍ່ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ອາດ ຈະ ກວມ ໄປ ເຖິງ:

• ຮູບ ພາບ ອະ ນາ ຈານ ທາງ ເພດ

• ການ ໃຊ້ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ

• ພືດຕິ ກຳ ໂລດ ໂຜນ ທີ່ ຮັບ ບໍ່ ໄດ້

• ເວບ ໄຊ໌ ທີ່ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນພືດ ຕິ ກຳ ທາງ ອາ ຍາ ແລະ ຕໍ່ ຕ້ານ ສັງ ຄົມ

• ເນື້ອ ໃນ ທີ່ ບໍ່ ເໝາະ ສົມ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ ຄວາມ ຕ່າງໆ, ຮູບ ພາບ ຫຼື ວິດິ ໂອ ໃນສື່ ສັງ 
ຄົມອອນ ລາຍຕ່າງໆ

• ຫ້ອງ ສົນ ທະ ນາ ຫຼື   ເປັນບ່ອນລົມກັນສ່ວນຕົວ ທີ່ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການ ຈຳ 
ແນກ ເຊື້ອ ຊາດ ຫຼື ຄວາມ ກຽດ ຊັງ

ເຄັດລັບສຳຄັນໃນການອອນລາຍທີ່ປອດໄພ
• ການໂອ້ລົມກັບບຸກຄົນຕ່າງໆຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດເຊິ່ງບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທ່ານຮູ້ຈັກຄຸ້ນເຄີຍດີແລະໄວ້
ວາງໃຈໄດ້,ແລະບໍ່ຄວນພົບປະກັບບຸກຄົນແບບເຊິ່ງໜ້າກັບບຸກຄົນທີ່ທ່ານລົມຜ່ານທາງອອນລາຍເທົ່າ
ນັ້ນ.

• ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນທີ່ທ່ານຈະລົງຮູບບາງສິ່ງບາງຢ່າງລົງຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດກ່ຽວກັບ
ບຸກຄົນອື່ນ.

• ມີສາຍພົວພັນທີ່ໜ້າເຄົາລົບ.

• ຮຽນຮູ້ວິທີການກ່ຽວກັບການປິດແລະການລາຍງານໃນເວັບໄຊ໌ທີ່ທ່ານແລະລູກຫຼານຂອງທ່ານໃຊ້.

• ມີລາຍການກ່ຽວການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະການເປັນຢູ່ທີ່ດີເພື່ອໃຫ້ລູກຫຼານຂອງທ່ານສາ
ມາເຂົ້າເຖິງການສະໜັບສະໜູນເພີ້ມ.

ຄູ່່�ຮ່�ວມງານຂອງພວກເຮ່າົ




