
Emotional Support through Social Media & Chat

Social Media !"င့် Chat မ" တဆင့် စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာပ့ံပိ,းေပးြခငး်

မတ# $ွ'ိငး်ရား စတိက်ျန်းမာေရး စငတ်ာ



Emotional Support through Social Media & Chat

Social Media !"င့် Chat မ" တဆင့် စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာပ့ံပိ,းေပးြခငး်

Advantages အားသာချကမ်ျား Disadvantages အားနညး်ချကမ်ျား



Emotional Support through Social Media & Chat

Social Media !"င့် Chat မ" တဆင့် စတိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာပ့ံပိ,းေပးြခငး်

Advantages အားသာချကမ်ျား

• Can review and recheck the message before sending 

• စာသားကိ' ြပနစ်စ,်ိ'င်

• May feel more comfortable 

• လ/မေတွ4ရေတာ့ ပိ'7ပီး သကေ်တာင့သ်ကသ်ာ9:ိ,ိ'င်

• Can leave the message

• Message ထားခဲလ့ိ'ရ့

• More people can support

• လ/အများ@ကးီဆကီ support ရ,ိ'င်

Disadvantages အားနညး်ချကမ်ျား

• Confidentiality

• လBိC4 ဝ:ကထ်နိး်သမိ်းထားမE

• Limited opportunities for observation 

• အမ/အရာကိ' သ,ိိ'ငရ်န် အခငွ့အ်လမ်းနညး်ပါးြခငး်

• Limited opportunities to ask questions 

• ေမးခနွး်ေမး,ိ'ငရ်န် အခငွ့အ်လမ်းနညး်ပါးြခငး်

• Risks of bullying using internet media 

• အ,ိ'ငက်ျင့ခ်ရံ,ိ'ငမ်E ,:င့် Internet အသံ'းြပCြခငး်၏အ,Jရာယမ်ျား
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Research

• Research: ကိ#ယ့ရဲ် ရ့ညရွ်ယခ်ျကက်သ.တပါးကိ# က.ညဖိီ#ဆ့ိ#ေတာ့ ကိ#ယ့က် မ9နက်နတ်ဲ့
သတငး်အချကအ်လကေ်တွ ေဝင9?ိ#ငရ်င်တစဖ်ကလ်.အတကွ် ပိ#အကျိAးB9ိ?ိ#ငပ်ါတယ။်

• Internet ေခတမ်9ာ သတငး်အချကအ်လက် ေတကွိ# အရငက်ထက်လယွလ်ယွက်.က. ရ?ိ#ငပ်ါတယေ်နာ်။
ဒါေပမယ့် ပိ#မိ#မ9နက်န?်ိ#ငတ်ဲ့ သတငး်အချကအ်လကမ်ျိAး ြဖစ?်ိ#ငဖိ်# သ့တြိပAဖိ#ေ့တာလ့ိ#ပါတယ။်

• ပညာရပ်ဆိ#ငရ်ာ ဂျာနယ် ေဆာငး်ပါး ေတွ မ9ာ ေဖာ်ြပထားတဲ့ သတငး်အချကအ်လက် (google 
scholar https://scholar.google.com.ph/ ကေနB9ာတာမျိAးေပါ။့) ေတွတြခားက
သတငး်အချကအ်လကေ်တထွက် ပိ#မိ# အေလးသာပါတယ။် ဒါေပမယ့် ကိ#ယလ်ကလ်9မ်းမ9ီသေလာက်
တြခားစာအ#ပ်ေတ၊ွ ေဆာငး်ပါးေတ၊ွသတငး်ေတကွအချကအ်လကေ်တကွိ#လညး် B9ာေဖွIJနး်လိ#ရ့ပါတယ။်

• သတငး်အချကအ်လကဆ်ိ#တာ ေြပာငး်လ?ဲိ#ငတ်ဲ့ သေဘာတရားB9ိပါတယ။် ဒါေLကာင့် ကိ#ယေ်ဖာ်ြပတဲအ့ခါ
သတထိားဖိ# ဘ့ယက်ရတဲ့ သတငး်အချကအ်လကလ်ဆဲိ#တာ ေြပာြပေပး?ိ#ငရ်င် ေကာငး်ပါတယ။်



Reflect

• Reflect: Post တစခ်%ကိ%ဖတ)်ပီး သ.အ့တကွအ်က.အညြီဖစမ်ယ့် တံ% ့ြပနမ်8မျိ:းမေပးခင်
ကိ%ယ့က်ိ%ယက်ိ% ြပနလ်ညသ်ံ%းသပ်ဖိ% အ့ေရး?ကးီပါတယ။် ဒီ post ကိ% ဖတ)်ပီး ကိ%ယဘ်ာြဖစလ်ာလ။ဲ
စတိခ်စံားမ8ဘာေတွ ခစံားရလ။ဲ (ေဒါသထကွတ်ာလား၊ ဝမ်းနညး်တာလား၊ အားမရြဖစတ်ာလား) 
အဒဲါေတနွဲ ဆ့ကစ်ပ်Jိ%ငတ်ဲ့ ကိ%ယ့ရဲ် တ့နဖိ်%းထားမ8၊ လိ%အပ်ချကေ်တကွဘာေတလွ။ဲ

• ဘာပဲြဖစလ်ာ၊ ြဖစလ်ာ အဆငေ်ြပပါတယ။်ကိ%ယ့ခ်စံားချက် ေတကွိ%
အသအိမKတြ်ပ:ေပးလိ%ရ့ပါတယ။်

• ကိ%ယ့ရဲ်ခ့စံားချက၊် တနဖိ်%းထားမ8၊ လိ%အပ်ချကေ်တကွိ% ဦးတည)်ပီး မတံ% ့ြပနမိ်ဖိ%ပဲ့
အေရး?ကးီတာပါ။



Remind

• Remind: ကိ#ယမ်ဟ#တတ်ဲ့ အြခားသ1တစေ်ယာကက် ဒpီost ကိ# ေရးထားတယဆ်ိ#တာကိ# ကိ#ယ့က်ိ#ယက်ိ# သတေိပးပါေနာ်။
လ1ေတမွ?ာ အြဖစအ်ပျကတ်စခ်#ကိ# အတ1တ1BကDံေတွEရရင် ေတာင် ခစံားချက၊် ခယံ1မHေတမွတ1ပါဘ1း။ လ1တစဦ်းစရဲီ ့
တနဖိ်#းထားမH နဲ လ့ိ#အပ်ချကေ်တကွလညး် မတ1ပါဘ1း။ Post ကိ# ေရးထားတဲ့ သ1ကကိ#ယမ်ဟ#တပ်ါဘ1း။
ကိ#ယ့အ်ေBကာငး်လညး်မဟ#တပ်ါဘ1း။ အဒဲေီတာ့ သ1ဘာေတြွဖစေ်နလ။ဲ ဘာခစံားချကေ်တခွစံားေနရမလ။ဲသ1ရဲ့ ့
တနဖိ်#းထားမHေတ၊ွ လိ#အပ်ချကေ်တကွဘာေတြွဖစမ်လ။ဲကိ#ယL်ကDိးစားMပီး စNးစားBကည့ေ်ပးOိ#ငပ်ါတယ။်

• ကိ#ယ့ရဲ်ခ့စံားချက၊် လိ#အပ်ချက၊် တနဖိ်#းထားမHေတနွဲ ေ့ရာမသာွးေအာငေ်တာ့ သတထိားပါ။

• "သ1ကသ1ပါ။ ကိ#ယက်ကိ#ယပ်ါ။"

• ေနာကတ်စခ်# ကိ#ယ့က်ိ#ယက်ိ# သတေိပးရမ?ာက ေဝင?သ1ရဲ ဇ့ာတလ်မ်းမ?ာ ပါတဲ့ အြခားသ1ေတေွနာကလ်ိ#ကသ်ာွးတာမျိDးပါ။
ဇာတလ်မ်းမ?ာပါတဲ့ အြခားဇာတေ်ကာငအ်စား ကိ#ယဝ်ငခ်စံားမိတဲအ့တကွ် ကိ#ယ့ရဲ် ဦ့းတညခ်ျကေ်ြပာငး်သာွးတာမျိDး
ြဖစသ်ာွးOိ#ငပ်ါတယ။် ဒလီိ#ြဖစရ်င်ကိ#ယက်1ညေီပးတဲသ့1ဟာ post တငတ်ဲ့ သ1ဆိ#တာကိ#ယ့က်ိ#ယက်ိ# သတေိပးလိ#ရ့ပါတယ။်

• “ကိ#ယ့ရဲ် တ့ံ# ့ြပနမ်Hကအြခား ဇာတေ်ကာငေ်တအွတကွ် မဟ#တဘ်1း၊ Post ေရးတဲသ့1အတကွ် ပဲြဖစပ်ါတယ။်”



Respond:

• Respond: အက.အညေီပးဖိ% စ့Mးစားတဲအ့ခါ အသံ%းဝငတ်ဲ့ ေမးခနွး်က ေတာ့ “သ.ရဲ့ လ့ိ%အပ်ချကက်ိ%
ငါဘယလ်ိ% အတတJ်ိ%ငဆ်ံ%း ြဖည့ဆ်ညး်ေပးမလ”ဲ ဆိ%တဲ့ ေမးခနွး်ပါ။ ကိ%ယ့ရဲ် တ့ံ% ့ြပနမ်8 မKာ
ပါဝငJ်ိ%ငတ်ာေတကွေတာ့

• - သ.ရဲ့ ခ့စံားချကက်ိ% အသအိမKတြ်ပ:ေပးြခငး်

• - အေထာကအ်က.ြပ:Jိ%ငမ်ယ့် သတငး်အချကအ်လကေ်ပးြခငး်

• တိ%ပဲ့ ြဖစပ်ါတယ။်

• သ.အ့စားဆံ%းြဖတခ်ျကေ်တမွချေပးဖိ% ့၊ ကိ%ယ့ရဲ် အ့ေတွNအOက:ံ၊ ခစံားချကေ်တနွဲ မ့ေရာသာွးဖိ%ေ့တာ့
သတထိားေပးပါ။



Revisit:

• Revisit: Online ကတဆင့် စတိပိ်*ငး်ဆိ*ငရ်ာ ပံပိ့*းေပးမ1ရဲ အ့ားသာချက် ကေတာ့ ကိ*ယ့ရဲ် ့
စာသားကိ* ြပနစ်စ:်ိ*ငတ်ာ၊ ြပနြ်ပင:်ိ*ငတ်ာပါ။ ြပနစ်စတ်ဲအ့ခါ ကိ*ယ့ရဲ် တ့ံ* ့ြပနမ်1ဟာ post 

တငသ်?ရဲ လ့ိ*အပ်ချကက်ိ* ဘယေ်လာကအ်တိ*ငး်အတာအထြိဖညး်ဆညး်ေပးသလဲလိ* ့
ြပနစ်Eးစားလိ*ရ့:ိ*ငသ်လိ* ေဝဖနတ်ဲ့ စာသားေတွ မပါသာွးဖိ*လ့ဲ ြပနစ်စ:်ိ*ငပ်ါတယ။်
ေဝဖနတ်ဲ့ စာသားဆိ*တာအြပစတ်ငတ်ာ၊ ေစာ်ကားတာ၊ :Hမိ့်ချ ေြပာဆိ*တာ၊ ေဝဖနတ်ာ၊
:1ငိး်ယHEတာ၊ ေရာဂါနာမညတ်ပ်တာ မျိJး သကေ်ရာက:်ိ*ငတ်ဲ့ စာသားမျိJးေတပွါ။ ကိ*ယ့ရဲ် ့
တံ* ့ြပနမ်1စာသားဟာ ဒလီိ*မျိJးသကေ်ရာက:်ိ*ငသ်လားဆိ*တာသတထိားMပီး
ြပနစ်စလ်ိ*ရ့ပါတယ။်



Rejoice:

• Rejoice: ေနာကဆ်ံ%းေဖာ်ြပေပးချငတ်ဲ့ အေရး?ကးီတဲ့ အဆင့က်ေတာ့ ကိ%ယ့ရဲ် အ့က.အညေီပးမ8
အတကွ် အားရေကျနပ်ဖိ%ပ့ါ။ တခါတေလမKာ Online ကတဆင့် ပံပိ့%းေပးမ8ရဲ ့
အားနညး်ချကေ်တေွOကာင့် အားမလိ%အားမရြဖစတ်ာ၊ ကိ%ယေ်ပးချငတ်ဲ့ သတငး်အချက်
သ.ဆ့မီေရာကဘ်.းလိ% ခ့စံားရတာမျိ:းြဖစJ်ိ%ငပ်ါတယ။်ကိ%ယ့က်ိ%ယက်ိ% ြပနအ်ားေပးလိ%ရ့Jိ%ငတ်ဲ့
ဝါကျေလးေတကွေတာ့

• မိမိဟာလ.တိ%ငး်ကိ% ေကျနပ်ေအာငမ်လ%ပ်ေပးJိ%ငဘ်.း။

• ဒါေပမယ့် ဒါလညး်အဆငေ်ြပပါတယ။်

• သ.အ့တကွ် ကိ%ယအ်တတJ်ိ%ငဆ်ံ%း?က:ိးစားေပးခဲတ့ယ။်



Thanks!

ေကျးဇ&းတငပ်ါတယ။်


