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Việc giao tiếp cởi mở 
với con sẽ góp phần
giúp trẻ an toàn 

Nói với con rằng nếu trẻ có trải 
nghiệm trên mạng khiến trẻ 
cảm thấy khó chịu, không 
thoải mái hoặc sợ hãi, trẻ có 
thể nói chuyện với bố mẹ mà 
không sợ bố mẹ sẽ nổi giận 
hay phạt trẻ

Hãy chú ý đến các dấu hiệu 
phiền muộn ở trẻ. Lưu ý nếu 
con có biểu hiện như thu mình, 
buồn bã, giữ bí mật hoặc bị 
ám ảnh bởi các hoạt động trực 
tuyến

Tạo mối quan hệ tin cậy và 
giao tiếp cởi mở với trẻ thông 
qua hỗ trợ và động viên tích 
cực

Lưu ý rằng mỗi đứa trẻ là duy 
nhất và giao tiếp theo những 
cách khác nhau. Bố mẹ cần 
điều chỉnh thông điệp phù hợp 
với nhu cầu và đặc điểm riêng 
của con mình. Ví dụ, đối với 
trẻ khuyết tật về khả năng học 
tập có thể cần các thông tin 
với ngôn ngữ đơn giản
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Bảo đảm an toàn cho trẻ trên mạng
Trẻ em và thanh thiếu niên hiện nay dành nhiều thời gian hơn trên mạng. Được kết nối giúp giảm bớt tác động của 

COVID-19 lên trẻ và khuyến khích trẻ tiếp tục nhịp sống quen thuộc, nhưng nó cũng mang đến những rủi ro và nguy hiểm.

Bị bắt nạt trên 
mạng bởi bạn 
bè quen và 
người lạ

 

Cùng trẻ khám phá các trang 
web, trang mạng xã hội, trò chơi 
và ứng dụng

Nói chuyện với trẻ đặc biệt trẻ 
lứa tuổi "teen" về cách báo cáo 
những nội dung không phù hợp 
(xem dưới đây)

Cha mẹ có thể tham khảo trang 
"Common Sense Media" với 
nhiều lời khuyên hữu ích về các 
ứng dụng, trò chơi và giải trí phù 
hợp cho trẻ ở nhiều độ tuổi

Báo cáo các hành vi bạo lực với trẻ em trên môi trường mạng:  Nguồn tài liệu tham khảo:

Những rủi ro trên môi trường mạng 

Kẻ xấu nhắm đến trẻ 
cho mục đích tình dục 
thông qua các phương 
tiện truyền thông xã 
hội, chơi game và 
nhắn tin

Nội dung độc hại - bạo 
lực, thành kiến, bài
ngoại, kích động tự tử
và tự làm hại, thông tin
sai lệch, v.v.

Trẻ em nhất là lứa tuổi 
"teen" có thể chia sẻ các 
thông tin cá nhân và các 
hình ảnh hoặc video 
mang tính nhạy cảm của 
bản thân trên mạng
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The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise.

Tạo lập thói quen 
trực tuyến lành mạnh 
và an toàn

Dành thời gian với 
trẻ trên mạng

Những mẹo công nghệ 
giúp cha mẹ bảo vệ trẻ 
trên môi trường mạng 

Khuyến khích trẻ nhỏ hoặc trẻ lứa 
tuổi "teen" tham gia vào việc xây 
dựng các quy định trong gia đình về 
việc sử dụng thiết bị lành mạnh

Tạo lập các khoảng không gian và 
thời gian không-có-thiết-bị trong 
nhà (thời gian ăn, ngủ, chơi và học)

Hướng dẫn trẻ cách giữ kín thông tin 
cá nhân, đặc biệt với người lạ - một 
số họ có thể mang vỏ bọc khác!

Nhắc nhở trẻ rằng những gì đăng tải 
lên môi trường mạng sẽ không thể 
thu hồi (tin nhắn, hình ảnh và video)

Cài đặt chế độ kiểm soát của cha mẹ

Bật tính năng Tìm kiếm An  
toàn trên trình duyệt

Cài đặt bảo mật riêng tư nghiêm 
ngặt trên các ứng dụng và trò chơi 
trực tuyến

Che/tắt webcam khi không sử dụng

https://www.childnet.com/ufiles/Family-Agreement.pdf
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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