
 ຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ 

ຊາວໜຸ່ມ-ຍິງສາວ
ແລະເຕັກໂນໂລຊີ

ທ່ານສະດວກທີ່ຈະສົນທະນາກັບລູກຫຼານຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດບໍ່?ບໍ່ສຳຄັນເລີຍຖ້າທ່ານຈະບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ເລື້ອງ
ດີກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີປານໃດ-ແຕ່ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້.

ຊາວໜຸ່ມ-ຍິງສາວ
ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອິນ
ເຕີເນັດໄດ້ແບບໃດ? 

ຊາວໜຸ່ມ-ຍິງສາວສາມາດໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້ແບບໃດ?

ແອັບ/ອາພລິເຄເຊິ້ນຕ່າງໆ
ແຕ່ ລະ ແ ອັບ ເປັນ  ໂປຼ ແກຼມ ທີ່ ສາ ມາດ ເຮັດ ໄດ້
ຫຼາຍ ຢ່າງ   ແຕກ ຕ່າງ ກັນ.

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
ສື່ ສັງ ຄົມ ອອນ ລາຍ ໄດ້ ມີ ການ ອະ ທິ ບາຍ ວ່າ ເປັນ 
ເວັບ ໄຊ໌ ແລະ ແອັບ ຕ່າງໆ ທີ່ ທ່ານ ສາ ມາດ ສ້າງ 
ໂປຼ ຟາຍ ສ່ວນ ຕົວ ເພື່ອ ສື່ ສານ ກັບ ບຸກ ຄົນ ອື່ນ 
ຕົວ ຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເຟ ສ ບຸກ, ອິນ ສ ຕຼາ ແກຼມ ແລະ ສ 
ແນັບ ແຊັດ (Facebook, Instagram and 
Snapchat).

ການດຶງເອົາຂໍ້ມູນ/ການໂຫຼດ
ເອົາຂໍ້ມູນແລະການແບ່ງປັນໃຫ້
ບຸກຄົນອື່ນ
ການດືງ ເອົາ ຂໍ້ ມູນ ຕ່າງໆ ເປັນ ການ ກ່າຍ ເອົາ ຂໍ້ 
ມູນ, ຟາຍ ລ໌ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຫຼື ຂໍ້ ມູນ ຕ່າງໆ 
ຈາກ  ອຸ ປະ ກອນອັນໜື່ງ  ໄປ ຫາ  ອຸ ປະ ກອນ ອື່ນ.

ຂໍ້ຄວາມໂຕ້ຕອບທັນທີແລະ‘ການ
ແຊັດໂຕ້ຕອບ’ທັນທີທັນໃດ.
ຂໍ້ ຄວາມ ໂຕ້ ຕອບຕອບ ທັນ ທີ (IM), ແລະ ການ 
ແຊັດ/ການ ສົນ ທະ ນາ ຕ່າງໆ ແມ່ນ  ຂໍ້ ຄວາມ ໄດ້ 
ຖືກ ສົ່ງ ໄປ (ແລະ  ຂໍ້ ຄວາມ ໄດ້ ຖືກ ຮັບ ເອົາ) ແບບ 
ທັນ ທີ ທັນ ໃດ ໂດຍ ຜ່ານ ທາງ ອິນ ເຕີ ເນັດ. ທ່ານ ສາ 
ມາດ ລົມກັນໄດ້ / ສົນ ທະ ນາແບບ ເຫັນ ໜ້າ ກັນ 
ໂດຍ ຜ່ານ ທາງວິ ດີ ໂອ ໄດ້ ອີກ. ຖ້າ ຫາກວ່າ ທ່ານ ມີ 
ອຸ ປະ ກອນ ຄອມ ພິວ ເຕີ ຫຼື ອຸ ປະ ກອນ ເຄື່ອງ ຄອມ 
ພິວ ເຕີ ທີ່ ມີ ເວັບ ແຄມ/ມີ ກ້ອງ ຖ່າຍ ຮູບ.

ຊາວ ໜຸ່ມ-ຍິງ ສາວ ອາດ  ຈະ ລົມ ກັນ/ສົນ ທະ ນາ 
ກັບ ໝຸ່ ເພື່ອນ ຫຼື ຄອບ ຄົວ ທີ່ ຢູ່ ຫ່າງ ໄກ ກັນ.

ການຫຼິ້ນເກມ
ການຫຼິ້ນ ເກມ  ເປັນ ທາງ ອອກ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ  ສຳ ລັບ 
ຊາວ ໜຸ່ມ-ຍິງ ສາວ ເພື່ອ ສ້າງ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ມ່ວນ 
ຊື່ນ. ເກມ ທີ່ ເອົາ ມາຫຼິ້ນ ຕ່າງໆ  ສາ ມາດ ຊ່ວຍ ໃຫ້ 
ລູກຫຼານ ທ່ານ ໄດ້ ດີ ເຊັ່ ນ:

• ຮຽນ ຮູ້ ທັກ ສະ ກ່ຽວ ກັບການ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ.

• ຮູ້ເຮັດ ວຽກ ກັບ ບຸກ ຄົນ ອື່ ນ

•  ເພີ່ມ ຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈ.

ການແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເປັນຮູບພາບ
ແລະວິດິໂອ
ສຳ ລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ-ຍິງ ສາວ, ການ ແບ່ງ ປັນ ຮູບ 
ພາບ ແລະ ພາບ ບັນທືກວິ ດີ ໂອ ອາດ ເປັນ ວິ ທີ  
ການສື່ ສານ ກັບ ໝູ່ ຄູ່ ແບບ ມ່ວນ ຊື່ນ.

ເຖິງວ່າ ມີ ແອັບ ບາງ ອັນ ແບບອ້າງວ່າ ເນື້ອ ໃນ 
ແມ່ນ ‘ ບໍ່ ມີ ’ ແຕ່ ຂໍໃຫ້ເຕືອນ ໃຫ້ລູກຫຼານ ຂອງ 
ທ່ານ ວ່ າ  ຮູບ ພາ ບ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ  ຍັງ ສາ ມາດ ກ່າຍຄືນ, 
ບັນທືກ ຫຼື ຈັດ ເກັບ ໄດ້.

ເມື່ອ ໃດທີ່ ຮູບ ພາບ ຫຼື ພາບ ບັນທຶກ ເປັນວິ ດີ ໂອ ໄດ້ 
ຖືກ ສົ່ງ ອອກ ໄປ ທ່ານບໍ່ ສາ ມາດຄວບຄຸມໄດ້
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ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເອກະສານຂໍ້ມູນຄວາມຈິງນີ້ ໄດ້
ຖືກພັດທະນາ ໂດຍໄດ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ຂອງ ThinkUKnow Australia 

ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່ຳກ່ວາ10ປີ
• ມັນ ເປັນ ຄວາມ ຄິດ ທີ່ ດີ ສຳ ລັບ ຜູ້ ໃຫຍ່ ທີ່ ຕ້ອງ 

ໄດ້ ເບິ່ງ ແຍງ ເດັກ ນ້ອຍ ທີ່ ມີ ອາ ຍຸ ຕໍ່ຳ ກ່ ວາ 10 ປີ, 
ແລະ ສຳຫຼວດເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ຮ່ວມກັບ ເຂົາ ເຈົ້າ.

• ທ່ານ ຍັງ ສາ ມາດ ໃຊ້ ຊອ ບ ແວ ຣ໌ ກັ່ນ ຕອງ, ມີ 
ການ ຄວບ ຄຸມ  ໂດຍ ພໍ່ -ແມ່ ຫຼື ຜູ ້ປົກ ຄອງ ແລະ 
ຄວບ ຄຸມ ການ ຊອກ ຄົ້ນຫາ ທີ່ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ.

ໄວເດັກ10-13ປີ
• ເຂົາ ເຈົ້າ ອາດ ຢາກ ມີ ຄວາມ ອິດ ສະຫຼະຫຼາຍ

ຂື້ນ ໃນ ການ ສຳຫຼວດ ອິນ ເຕີ ເນັດ ໃນ ສະ ຖານ ທີ່   
ທີ່ ເປັນສ່ວນ ຕົວ. ເຄັດ ລັບ ໃນ ການ ຊອກ ຄົ້ນ ຫາ 
ບາງ ສິ່ງ ບາງ ຢ່າງ ທີ່ ປອດ ໄພ ແລະ ການ ຄວບ 
ຄຸມ ໂດຍ ຜູ້ ປົກ ຄອງ ອາດ ຈະ ມີຜົນ ໄດ້ ຮັບ ທີ່ ດີ.

• ປຶກ ສາ ຫາ ລື ກ່ຽວ ກັບ ການ ໃຊ້ ອິນ ເຕີ ເນັດ  
ແບບ ປອດ ໄພ ແລະ ລົມ ກັບ ລູກຫຼານ ຂອງ 
ທ່ານ  ກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ໃດ ແດ່ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ສາ ມາດ 
ເຮັດ ໄດ້ ຖ້າ ຫາກ ມີ ບາງ ສິ່ງ ບາງ ຢ່າງ  ທີ່ 
ເຮັດ ໃຫ້  ເຂົາ ເຈົ້າ ບໍ່ ພໍ ໃຈ ທາງສື່ ອອນ ລາຍ.

ໄວລຸ້ນ
• ຊ່ວຍ  ໃຫ້ໄວ ລຸ້ນ ສາ ມາດ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ 

ການ ຊອກ ຄົ້ນ ຫາ ຂໍ້ມູນແບບ ປອດ ໄພ ແລະ 
ສົ່ງ ເສີມ ສາຍ ພົວ ພັນ ທີ່ ເປັນ ຕາເຄົາ ລົບ.

ພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍລູກ
ຫຼານຂອງພວກເຮົາຊອກຄົ້ນ
ຫາຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດແບບ
ປອດໄພໄດ້ແບບໃດ?

ເນື້ອ ໃນ ບາງ ອັນ ຢູ່ ໃນ ອິນ ເຕີ ເນັດ ອາດ ຜິດ ກົດ 
ໝາຍ, ບໍ່ ເໝາະ ສົມ ຫຼື ບໍ່ ເໝາະ ສົມ ກັບ ກຸ່ມ ອາ 
ຍຸບາງ ກຸ່ມ.

ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ
• ໃຫ້ມີຄວາມລະວັງໃນການຮັບເອົາຄຳຮ້ອງຂໍເປັນໝູ່ເພື່ອນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.

• ຮຽນຮູ້ວິທີບລັອກຫຼືປິດແລະການລາຍງານ.

• ຮູ້ຈັກວິທີຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວັບໄຊ໌ແລະແອັບຕ່າງໆທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ເອງແລະລູກຫຼານຂອງ
ທ່ານກໍ່ໃຊ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

• ຕ້ອງຮູ້ວ່າເນື້ອໃນກ່ຽວກັບຫຍັງທີ່ລູກຫຼານຂອງທ່ານສາມາດຊອກຄົ້ນຫາໃນເວລາເຂົ້າສື່ອອນລາຍ.

• ລົມກັບລູກຫຼານຂອງທ່ານວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຊ້ອິນເຕີເນັດເວລາໃດແລະແບບໃດ.
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