TELEGRAM
Do’s & Dont’s

အကျ ိုံးအြပစ် နှင့် Telegram ဘယ်ကလဲ
-

End to end encryption ေထာက်ပံေပးနိင
ု ်သည်။* (Private Chat တွင်)
ပံုမှန ် chat တွင် client to server encryption သာေပးနိင
ု ်သည်။
Anonymous account များအြဖစ် သံုးစွဲနင
ုိ ်သည်။
ရု ရှားမှတည်ေထာင်ထားြခင်းြဖစ် သည်။ (VK တည်ေထာင် ေသာ Company
မှြဖစ် သည်)
Chat, Private Chat*, Group နှင့် Channel အြပင် Bots များဖတွေ့ဲစည်းနိင
ု ်သည်။
ေဟာင်ေကာင် လှုပ်ရှားမှုတင
ွ ် တွင်ကျယ်စွာ သံုးစွဲခဲ့ ကသည်။
သူ၏ ေပါ်လစီ အရ ဉပေဒ အရ Chat, Private Chat နှင့် Group များကို
ေတာင်းခံ နင
ုိ ်ြခင်းမရှ ိ ပါ (https://telegram.org/faq) တွင်ဖတ်ရှုနင
ုိ ်သည်။
ဖိုင်များပါပို့ ေဆာင်နင
ုိ ်သည်။

ေရှ းဉီးစွာ Telegram Setting များနှင့် ပတ်သတ်၍
-

ဖုနး် ဆင်းကဒ်ြဖင့် မှတ်ပံုတင်ထားြခင်းြဖစ်သည် (အထူ းဂရု ြပုရမည့်အချက် )
Cloud storage ကိုေထာက်ပံေပးသြဖင့် account သဖွယ်အသံုးြပုံနိင
ု ်သည်။
ဖုနး် ၏ ဘယ်ဖက် အေပါ်ေထာင့် (android) နှင့် ညာဖက် ေအာက်ေထာင့် (iOS) မှတစ်ဆင့်
ေခွ းသွားစိတ်ပံု setting ကိုေတတွေ့ရှိနင
ုိ ်သည်။
-

-

Set username မှ username
တစ် ခုရယူပါ
အဆိုပါ username သည် သင်၏
လံြု ခံ ေရးအတွက်အေရးပါသည်။
အမည် နှင့် အြခား personally
identifiable information
များထည့်သွင်းြခင်းကိုအထူး
ေရှ ာင်ရှားပါ
ထိုusername သည်
သင်အ
့ ားဆက်သွယ်နင
ုိ ်ေသာ
telegram link
ြဖစ် လာမည်ြဖစ် သည် (ဉပမာ t.me/username)

သတိြပရန်။ ။ မိ မိ၏ profile picture
တွင် မိ မိ၏
ဓါတ်ပံုများတင်ြခင်းမြပုံပါနှင့်
တင်ခဲ့မိပါက
ပံုသစ်ေြပာင်းလဲသည့်အြပင် Facebook
Myday ကဲ့သို့ ဘယ်ညာေြပာင်း၍
ကည့်ရှုနင
ုိ ်သြဖင့် ပံုအေဟာင်းကို
DELETE ြပုံလုပ်ပါ။
Security And Privacy နှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ ဂရု ြပုံဖွယ်ရာများ
ေနာက် စာမျက်နှာတွင်ပါဝင်သည်။

Security & Privacy Setting
နည်းနည်းရှ ည်တယ် မရှု ပ်ဘူး :)

-

-

-

Phone Number ကို Nobody ေြပာင်းပါ
Last Seen & Online > Nobody
Profile Picture > My Contacts
Forwarded Messages > My Contacts
Calls > My Contacts
Groups အဆင်သင်သ
့ လိထ
ု ားနိင
ု ်သည်။ သင်အ
့ ား group
ထဲ ဖိ တ်ေခါ် နိင
ု ်သူများကို ဆိုလိသ
ု ည်။
Passcode Lock သည် Application Lock လုပ်သည့် 4
PIN ြဖစ် သည်။
Two-Step Verification သည် email ြဖင့်
ဖွင်ထ
့ ားသင်သ
့ ည်။ သို့ မှသာ မိ မိ၏ ဖုနး် ကတ်ဒ် ြဖင့်
မိ မိ၏ account အားဝင်ေရာက်ြခင်းကိုကာကွယ်နင
ုိ ်မည်။
Active Sessions တွင် မိ မိ၏ account အားဝင်ထားသည့်
device များကို စစ် ေဆးြခင်း၊ ြဖုံတ်ချြခင်းတီု့
ြပုံလုပ်နင
ုိ ်သည်။
Delete If away for သည် သင်အ
့ ေြခေနေပါ်မူတည်၍
ထားသင်သ
့ ည်။ (1 month မှ 1 year ထိထားနိင
ု ်သည်)

Private Chat
Private Chat သည် Messenger Secret Chat နှင့်
အလားတူသည်။ End to End Encryption
ေထာက်ပံေပးနိင
ု ်သည်
-

Group Chat မရပါ
ဖုနး် ေခါ် ဆိုနင
ုိ ်သည်
တစ် ဉီးတစ် ေယာက်ချင်းသာ conversation
ြပုံလုပ်နင
ုိ ်သည်
ထီရှလယ
ွ ်ေသာ အချက်လက် နှင့် ဖိုင်များပို့ လွှတ်ရန်
အသံုးြပုံပါ

Private Chat အသံုးြပုံရန် chat
conversation ထဲသို့ဝင်၍
ကက်ြခတ်ြပထားေသာေနရာကိုနှပ
ိ ်ပ
ါ။

Private Chat pt.2
အထဲသို့ေရာက်ပါက ညာဖက်
အေပါ်ေထာင့် ရှ ိ
အစက်သံုးစက်မှတစ် ဆင့်
ပံုပါအတိ◌
ု င
် ်း Start Secret Chat
ကိုနှပ
ိ ် ပါ။

ပံုအတိင
ု ်းေပါ်လာပါက START
ကိုနှပ
ိ ် ြခင်းြဖင့်
လံြု ခံ ုံစွာဆက်သွယ်နင
ုိ ်ပါ ပီ ။

