PHỤ HUYNH CHÚ Ý:

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN INTERNET DÀNH
CHO CON QUÝ VỊ
Khi sự tiếp cận công nghệ và Internet tiếp tục phát triển, trẻ em sẽ tiếp xúc nhiều hơn với những người lạ trên mạng, truy cập phim ảnh khiêu
dâm trên Internet, và chịu sự bắt nạt trên mạng. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Hầu hết phụ huynh thường răn đe con cái của mình không được
nói chuyện với người lạ, nhưng quý vị có biết rằng rất nhiều các trò chơi điện tử có tính năng trò chuyện cho phép con bạn nói chuyện và chia
sẻ hình ảnh với người lạ không? Trẻ con có thể suy nghĩ rằng chúng đang chơi với những đứa trẻ khác, nhưng người ngồi ở máy tính bên kia
có thể là bất cứ ai.
Trẻ con cũng truy cập phim ảnh khiêu dâm, đặc biệt là trên Internet, nhiều hơn chưa từng có so với trước đây. Nghiên cứu đã cho thấy phim
ảnh khiêu dâm có thể gây hại cho trẻ con trong nhiều năm cho đến tuổi trưởng thành. Những ảnh hưởng của phim ảnh khiêu dâm có thể
là gây nghiện, gây tổn thương, và dẫn đến những mối quan hệ không lành mạnh hoặc lạm dụng tình dục khi trẻ lớn lên.
Sự bắt nạt trên mạng cũng trở thành một vấn đề thật sự khi trẻ bắt đầu sử dụng mạng xã hội. Luật tiểu bang Louisiana định nghĩa sự bắt nạt trên
mạng là “việc phát đi bất kỳ thông điệp nào bằng tin nhắn, hình ảnh, văn bản, hoặc bằng lời nói mang tính điện tử với mục đích làm hại và cố
ý nhằm ép buộc, lăng mạ, gây phiền nhiễu, hoặc hăm dọa một người dưới 18 tuổi”, và cũng bao gồm nội dung ham muốn tình dục như là việc
tiết lộ hình ảnh và nhắn tin về bản năng tình dục. Louisiana đã ban hành những đạo luật mạnh mẽ nhằm giải quyết vấn đề bắt nạt và bắt nạt
trên mạng bởi học sinh trường công (R.S. 17:416.13, Đạo Luật 369 của Phiên Làm Việc Thường Kỳ 2018, R.S. 17:100,7).

Phụ huynh Có Thể Làm Gì?
BIẾT con của quý vị sử dụng công nghệ nào và nó hoạt động như thế nào. Thiết bị đó có kết nối với Internet không? Trò chơi hoặc
ứng dụng có cho phép nâng cấp hoặc mua trực tuyến, hoặc bao gồm tính năng trò chuyện hoặc nhiều người chơi không? Con của quý
vị có được yêu cầu phải có một tài khoản sẽ bao gồm thông tin cá nhân của chúng để chơi trò chơi hoặc sử dụng ứng dụng không?
GIÁM SÁT cách con của quý vị sử dụng công nghệ và giới hạn thời gian chúng dành cho Internet bằng cách thiết lập những luật
lệ chắc chắn. Nếu con của quý vị tiếp xúc với người lạ hoặc truy cập thông tin trực tuyến không phù hợp, hãy nói chuyện với chúng
về những nguy hiểm của việc làm như vậy và áp dụng các biện pháp để ngăn chặn điều đó xảy ra một lần nữa.

NÓI CHUYỆN thường xuyên với con của quý vị về cách chúng sử dụng công nghệ và làm thế nào để làm điều đó một cách an

toàn. Hãy nói cho con của quý vị biết phải làm gì nếu được liên lạc bởi một người lạ, nếu những thông tin không phù hợp được truy
cập, hoặc nếu con của quý vị cảm thấy bị bắt nạt. Hãy yêu cầu con của quý vị không bao giờ chia sẻ thông tin hoặc hình ảnh cá nhân
với người lạ, và khuyến khích trao đổi cởi mở để chúng cảm thấy thoải mái khi đến gặp quý vị với những câu hỏi hoặc lo ngại.

BÁO cảnh sát bất kỳ những sự giao tiếp đáng nghi ngờ nào và nói chuyện với quản lý trường
về việc bắt nạt trên mạng có thể xảy ra để có thể hành động.

Nguồn lực nào Có Thể Giúp?
Có rất nhiều nguồn để hỗ trợ phụ huynh trong việc bảo vệ con cái của mình khỏi nội dung trực
tuyến và sự giao tiếp nguy hiểm, bao gồm:
NetSmartz.org cung cấp thông tin, mẹo, và lời khuyên cho phụ huynh và nhà giáo dục về việc
sử dụng công nghệ an toàn.
Louisianabelieves.com, trang web của Bộ Giáo Dục Louisiana, chứa đựng thông tin và các quy
trình để theo dõi trong trường hợp con của quý vị đang chịu sự bắt nạt. (Hãy gõ “sự bắt nạt”
vào ô tìm kiếm.)
Stopbullying.gov cung cấp những mẹo về cách xác định và chống lại bắt nạt một cách an toàn.
www.fbi.gov/resources/parents, nguồn thông tin của FBI dành cho phụ huynh để giải quyết sự
bắt nạt trên mạng, lời khuyên dành cho trẻ con, những trang web tạo dựng mối quan hệ xã hội,
sự lạm dụng tình dục trẻ em, trẻ em mất tích, và nhiều hơn nữa.
Công cụ sàng lọc Internet miễn phí mà quý vị có thể cài đặt tại nhà: cleanbrowsing.org,
Tường Chắn Gia Đình OpenDNS (https://www.opendns.com/home-internet-security/),
Bảo Vệ Trang Web K9 (http://www1.k9webprotection.com/), và An Toàn Gia Đình Windows
Live (account.microsoft.com/family).

