
TELEGRAM
Do’s & Dont’s



အကျုိံးအြပစ် နှင့် Telegram ဘယ်ကလဲ

- End to end encryption ေထာက်ပံေပးနိင်ုသည်။* (Private Chat တင်ွ) 
- ပုံမှန ်chat တင်ွ client to server encryption သာေပးနိင်ုသည်။
- Anonymous account များအြဖစ်သုံးစဲွနိင်ုသည်။
- ရုရှားမှတည်ေထာင်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ (VK တည်ေထာင် ေသာ Company 
မှြဖစ်သည်)

- Chat, Private Chat*, Group နှင် ့Channel အြပင် Bots များဖတွေ့ဲစည်းနိင်ုသည်။
- ေဟာင်ေကာင် လှုပ်ရှားမှုတင်ွ တင်ွကျယ်စွာ သုံးစဲွခ့ဲကသည်။ 
- သူ၏ ေပါ်လစီအရ ဉပေဒ အရ Chat, Private Chat နှင် ့Group များကုိ 
ေတာင်းခံနိင်ုြခင်းမရိှပါ (https://telegram.org/faq) တင်ွဖတ်ရှုနိင်ုသည်။

- ဖုိင်များပါပို့ ေဆာင်နိင်ုသည်။

https://telegram.org/faq


ေရှးဉီးစွာ Telegram Setting များနှင် ့ပတ်သတ်၍

- ဖုနး်ဆင်းကဒ်ြဖင် ့မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းြဖစ်သည်  (အထူးဂရုြပုရမည့်အချက်)
- Cloud storage ကုိေထာက်ပံေပးသြဖင် ့account သဖွယ်အသုံးြပုံနိင်ုသည်။
- ဖုနး်၏ ဘယ်ဖက် အေပါ်ေထာင် ့(android) နှင် ့ညာဖက် ေအာက်ေထာင် ့(iOS) မှတစ်ဆင် ့
ေခွးသွားစိတ်ပုံ setting ကုိေတတွေ့ရိှနိင်ုသည်။

- Set username မှ username 
တစ်ခုရယူပါ

- အဆုိပါ username သည် သင်၏ 
လံြုခံေရးအတက်ွအေရးပါသည်။ 
အမည် နှင် ့အြခား personally 
identifiable information 
များထည့်သွင်းြခင်းကုိအထူး 
ေရှာင်ရှားပါ  

- ထုိusername သည် 
သင်အ့ားဆက်သွယ်နိင်ုေသာ 
telegram link 
ြဖစ်လာမည်ြဖစ်သည် (ဉပမာ - 
t.me/username) 

သတိြပရန။် ။ မိမိ၏ profile picture 
တင်ွ မိမိ၏ 
ဓါတ်ပုံများတင်ြခင်းမြပုံပါနှင့်

တင်ခ့ဲမိပါက 
ပုံသစ်ေြပာင်းလဲသည့်အြပင် Facebook 
Myday က့ဲသို့  ဘယ်ညာေြပာင်း၍ 
ကည့်ရှုနိင်ုသြဖင် ့ပုံအေဟာင်းကုိ 
DELETE ြပုံလပ်ုပါ။ 

Security And Privacy နှင် ့
သက်ဆုိင်ေသာ ဂရုြပုံဖွယ်ရာများ 
ေနာက် စာမျက်နှာတင်ွပါဝင်သည်။



Security & Privacy Setting
နည်းနည်းရှည်တယ် မရှုပ်ဘူး :)

- Phone Number ကုိ Nobody ေြပာင်းပါ
- Last Seen & Online > Nobody
- Profile Picture > My Contacts
- Forwarded Messages > My Contacts
- Calls > My Contacts
- Groups အဆင်သင်သ့လိထုားနိင်ုသည်။ သင်အ့ား group 
ထဲ ဖိတ်ေခါ် နိင်ုသူများကုိ ဆုိလိသုည်။

- Passcode Lock သည် Application Lock လပ်ုသည့် 4 
PIN ြဖစ်သည်။

- Two-Step Verification သည် email ြဖင် ့
ဖွင်ထ့ားသင်သ့ည်။ သို့ မှသာ မိမိ၏ ဖုနး်ကတ်ဒ် ြဖင် ့
မိမိ၏ account အားဝင်ေရာက်ြခင်းကုိကာကွယ်နိင်ုမည်။

- Active Sessions တင်ွ မိမိ၏ account အားဝင်ထားသည့် 
device များကုိ စစ်ေဆးြခင်း၊ ြဖုံတ်ချြခင်းတီု့  
ြပုံလပ်ုနိင်ုသည်။

- Delete If away for သည် သင်အ့ေြခေနေပါ်မူတည်၍ 
ထားသင်သ့ည်။ (1 month မှ 1 year ထိထားနိင်ုသည်)



Private Chat
Private Chat သည် Messenger Secret Chat နှင် ့
အလားတသူည်။ End to End Encryption 
ေထာက်ပံေပးနိင်ုသည်

- Group Chat မရပါ
- ဖုနး်ေခါ် ဆုိနိင်ုသည်
- တစ်ဉီးတစ်ေယာက်ချင်းသာ conversation 
ြပုံလပ်ုနိင်ုသည်

- ထီရှလယ်ွေသာ အချက်လက် နှင့် ဖုိင်များပို့လွှတ်ရန ်
အသုံးြပုံပါ

Private Chat အသုံးြပုံရန ်chat 
conversation ထဲသို့ ဝင်၍ 
ကက်ြခတ်ြပထားေသာေနရာကုိနှပ်ိပ
ါ။



Private Chat pt.2
အထဲသို့ ေရာက်ပါက ညာဖက် 
အေပါ်ေထာင် ့ရိှ 
အစက်သုံးစက်မှတစ်ဆင် ့
ပုံပါအတိ◌ုင််း Start Secret Chat 
ကုိနှပ်ိပါ။

ပုံအတိင်ုးေပါ်လာပါက START 
ကုိနှပ်ိြခင်းြဖင် ့
လံြုခံုံစွာဆက်သွယ်နိင်ုပါပီ။ 


