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LOẠT BÀI PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NSW

Bảo vệ con em quý vị
trên mạng internet
Trẻ em được khuyến khích sử dụng các thiết bị này để giúp các em học hành, giữ liên lạc với bạn bè, thế nhưng kỹ
thuật này cũng có thể bị những kẻ rình rập trên mạng internet (online predators) sử dụng nhắm vào các trẻ em.
Nhiều trẻ em sử dụng thiết bị di động để giữ liên lạc với bạn bè qua phương tiện truyền thông xã hội. Khi sử dụng
các trang mạng này, các em có nguy cơ liên lạc với những kẻ rình rập trên mạng internet.
Dưới đây là một vài bước đơn giản tất cả chúng ta đều có thể thực hiện để bảo vệ con cái khi các em lên mạng.

Trẻ em – hãy bảo vệ chính các em trên mạng
■■ ĐỪNG BAO GIỜ đăng thông tin cá nhân kể cả tên, địa chỉ nhà, hình ảnh, số điện thoại hay trường học lên
bất cứ nơi nào trên mạng internet.
■■ LUÔN LUÔN nói cho cha mẹ hay một người lớn nào khác các em biết về bất kỳ mối liên hệ nào trên mạng
làm cho các em cảm thấy bất an.
■■ KHÔNG BAO GIỜ sắp xếp một cuộc hẹn trực diện với người nào các em tán chuyện trên mạng mà không
cho cha mẹ hay người chăm sóc biết rõ. Hãy đi cùng cha mẹ/người chăm sóc.
■■ LUÔN LUÔN suy nghĩ trước khi gửi đi. Một khi đã bấm ‘gửi’ đây là chuyện xác định và chung quyết – các em
không thu hồi lại được.
■■ ĐỪNG gửi hình ảnh của mình cho người các em không quen biết.

Cha mẹ – bảo vệ con em mình trên mạng
■■ LUÔN LUÔN giáo dục con em mình về nguy cơ liên quan đến các cuộc trò chuyện trên mạng.
■■ BẢO ĐẢM quý vị thảo luận với con em mình về những trang mạng thích hợp với độ tuổi của các em.

Bảo vệ con em quý vị

Việc sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng và máy computer cá nhân là chuyện thông thường trong hầu hết
cuộc sống của mọi người.

■■ NÓI CHUYỆN với con quý vị về những gì các em làm trên mạng và những trang mạng nào các em thích
vào xem nhất.
■■ HỎI nhà trường của con em quý vị, thư viện công cộng và các nơi khác các em thường lui tới để tìm biết
những trang mạng nào các em hay vào.
■■ LUÔN LUÔN theo dõi tình trạng những cài đặt an toàn trên các thiết bị con em quý vị sử dụng.

Bảo vệ các thiết bị trong nhà quý vị
■■ LÀM MẤT TÁC DỤNG cài đặt như GPS từ các trang mạng truyền thông xã hội con quý vị sử dụng.
■■ BẢO ĐẢM quý vị và gia đình sử dụng các mật mã chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho các thiết bị.
■■ LUÔN LUÔN sử dụng các trình duyệt mạng an toàn và các hạn chế do phụ huynh kiểm soát thường trực
trên các máy computer và thiết bị trong nhà.
■■ BẢO VỆ mật mã của quý vị để con quý vị không thể tự động mua các ứng dụng khi chưa được quý vị đồng ý.
■■ ĐỪNG CHO BẤT KỲ AI BIẾT MẬT MÃ CỦA QUÝ VỊ – KHÔNG MỘT AI!
Muốn biết thêm thông tin về đề tài này xin vào trang mạng www.esafety.gov.au

Muốn biết thêm thông tin về phòng chống tội phạm xin vào
trang mạng của chúng tôi tại www.police.nsw.gov.au

Trong tình huống khẩn cấp hay đe dọa đến tính mạng.

Trong trường hợp không khẩn cấp.

Cung cấp thông tin về tội phạm. Có thể ẩn danh.

