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Xin chào, tớ là Hân! Tớ thích nói chuyện 
với mọi người qua mạng xã hội.

Chào các bạn, mình là Long và mình rất 
thích tìm hiểu về thế giới qua mạng internet.

Hãy cùng bắt đầu!

Chúng mình ở đây để chia sẻ với các bạn 
một số thông tin để chúng ta cùng  
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Bạn có biết những 
cách nào khác mà 

internet có thể gây ảnh 
hưởng xấu cho chúng 

mình nữa không?
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ng c ch

Internet có rất nhiều 
tiện ích nhưng chúng 
ta cũng cần cẩn thận 

khi sử dụng nhé.
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n      T   A

Hãy đối xử với người khác bằng cách mà chúng ta 
muốn được đối xử. Luôn tôn trọng những người 
chúng ta tiếp xúc qua điện thoại, máy tính và công 
nghệ nhé.

n     T   T  
   T  

 TA  T    
 T     T

 là ngư i  d ng
c ng nghệ c  tr ch nhiệm

Mặc dù đôi khi 
internet có thể 

gây tác động xấu, 
nhưng chúng ta 

cũng có nhiều cách 
để tự bảo vệ

n  TA   T     
 T T   T  

Hãy chỉ sử dụng các thiết bị này ở những nơi và những lúc thích hợp.

Theo bạn, có nên sử dụng các thiết bị điện tử khi bạn đang:

 
n   T T  A   TA   T T

Internet không thể điều khiển cuộc sống của chúng mình.  Hãy nhớ rằng 
chúng ta còn các nhiệm vụ khác ở bên ngoài internet.

Hãy nhớ rằng, những thứ đã được 
chúng ta chia sẻ, ngay cả với bạn 

bè, trên mạng thì đều được lưu giữ, 
phát tán và rất khó để xóa.

Theo bạn chúng ta nên sử 
dụng máy tính trong bao lâu? 
Điện thoại di động, máy tính 
bảng và các thiết bị khác thì 

bao lâu?

 n      T   A      
            

Ăn tối với bạn bè?
Đi ngoài phố?
Xem phim?

Không

☐

☐

☐

Có

☐

☐

☐

Có thể

☐

☐

☐
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n         T     T  
  TA  T  

n  A   T    T    .

n     T T   A    .

n       T  T  T  T     .

n A  T  T    T   T

Những thông tin nào nên được chia sẻ rộng rãi?
n Tin tức
n Các chiến dịch
n Và tất cả các thông tin hữu ích khác cho cộng đồng

Những thông tin nào chỉ nên chia sẻ cho gia đình và bạn bè?
n Các bức ảnh và các video cá nhân
n Vị trí hiện tại
n Và tất cả những thông tin cá nhân khác có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm

n T      TA   T    
  TA  T

 c n tr ng m i hi 
tru  c  vào internet

Bảo vệ sự riêng tư của 
chúng ta là rất quan trọng 

mỗi khi sử dụng mạng.

Nếu có những đối tượng khiến chúng 
ta thấy sợ hãi, bị xúc phạm hoặc không 

thoải mái, internet cũng có thể giúp chúng 
ta tránh xa họ. Chỉ cần sử dụng chế độ 
“Chặn” trong các mạng xã hội và trình 

duyệt internet.

 TA  T  T      T  
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n        T T       
        A 

n  T       A  T T 

n  T     T   A T T 

n       T  T  T   

n     A         TA 
T  T

Nếu bạn hoặc bạn bè từng bị bắt nạt trực tuyến, 
hãy nhớ rằng bạn có thể xử lý vấn đề này

c c ch ch ng lại nạn t nạt trên mạng

n  TA  T         
Hãy chỉ dẫn các bạn cách sử dụng internet an toàn. Chia sẻ cuốn 
sách nhỏ này với bạn bè và gia đình.

n      A   A   T    
 T

Nếu cảm thấy vướng mắc khi sử dụng mạng trực tuyến, hãy 
luôn cởi mở với người lớn và đề nghị sự giúp đỡ nhé.

 là h nh mẫu tiêu i u và t m i m 
 gi   hi c n thi t

T   TA  T   

Chúng ta nhìn thấy một bức ảnh hoặc video về 
một trẻ em bị ngược đãi.

Báo cáo đường link đó với trang mạng xã hội 
của công an và tổ chức xã hội có liên quan.

Báo cáo đường link với công ty phụ trách trang 
mạng xã hội đó.

Chúng ta nhìn thấy ảnh hoặc video có cảnh một 
trẻ em được đề nghị cởi quần áo và làm các 
hành động không thích hợp.

Chúng ta nhìn thấy một bài đăng có chứa 
những từ ngữ xấu.

Báo cáo đường link với công ty phụ trách mạng 
xã hội đó.

Một người lớn đề nghị bạn làm những việc mà 
bạn không muốn. 

Gọi tới đường dây trợ giúp.

Báo cáo hồ sơ của người này với công ty/tổ 
chức phụ trách mạng xã hội đó.Một người lớn đề nghị bạn bè của bạn làm 

những việc mà bạn đó không muốn. 

Bạn chia sẻ một bức ảnh hoặc video cá nhân, 
nhưng sau đó bạn thấy hối hận và lo sợ.

Hãy xóa ảnh hay video đó ngay lập tức.

Báo cáo với tổ chức phụ trách mạng xã hội đó 
biết về các bức ảnh hoặc video không thích hợp 
để họ hỗ trợ gỡ toàn bộ các bài đăng.

Gọi cho đường dây trợ giúp.

Một ai đó đã chỉnh sửa lại bức ảnh mà bạn đã 
đăng tải, khiến bạn cảm thấy khó chịu hoặc xấu 
hổ.

Báo cáo những bức ảnh nàyvới tổ chức phụ 
trách mạng xã hội đó.

Gọi tới đường dây trợ giúp.

Một người bạn của bạn bị đe dọa. Gọi tới đường dây trợ giúp.

Chúng ta thấy một người bạn bị bắt nạt trực 
tuyến.

Hãy báo cáo các bài đăng, ảnh hoặc video 
không thích hợp với tổ chức phụ trách mạng xã 
hội đó.

Hãy chia sẻ vấn đề với cha mẹ, thầy cô
hoặc anh chị lớn hơn mà các bạn tin tưởng mỗi khi các bạn thấy không an 

toàn hoặc lo lắng về những nội dung xuất hiện trên mạng.  Chúng ta cũng có 
thể thông báo những điều xấu với những người có thẩm quyền thông qua các 

đường dây hỗ trợ và các công cụ có sẵn.

 TA  T  T   
    T  

 TA  T  T      T  
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Đường dây trợ giúp là dịch vụ mà trẻ em 
có thể gọi đến và chia sẻ về các vấn đề mà 
các em gặp phải để tìm kiếm lời khuyên 
hoặc sự trợ giúp. 

ư ng d
tr  gi  là g

Bạn có biết đường dây hỗ trợ nào không? Hãy liệt kê 
các số đó trong bảng sau:

T  T    T   
  

  

______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________ ______________

Bây giờ chúng ta hãy ôn 
lại những điều phía trên 

để cùng tạo ra môi trường 
internet an toàn cho tất cả 

các trẻ em nhé

    
    
 T  

  T    
T   T T

Chung tay cùng chúng tớ góp phần 
bảo vệ các bạn khác nữa nhé! Hãy 

chia sẻ thông tin từ cuốn tài liệu này 
để chúng ta có thể xây dựng môi 
trường mạng an toàn cho trẻ em! 

Thật tốt khi biết rằng 
chính chúng ta có thể làm 
những điều để tự bảo vệ 

bản thân.

    
  T T 

T  

  T   
    T 
 T   T  

T  T TA  T  T       T  

#AnToànTrênMạng



LiêN MiNH quyềN TRẻ eM CHâu Á (CRC AsiA)
Liên minh quyền trẻ em châu á là mạng lưới khu vực bao 
gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quyền trẻ em và 
các quyền con người, hướng tới  mục đích lồng ghép các 
định hướng và chương trình về quyền trẻ em vào quá trình 
vận động chính sách của khu vực và thế giới.

www.crcasia.org.

Hội Bảo Vệ quyềN TRẻ eM ViệT NAM (VACR)
Hội là tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết công dân, tổ 
chức Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động, phấn đấu 
vì mục đích làm cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản.

quỹ NHi ĐồNg LiêN Hợp quốC (uNiCeF)
UNICEF thúc đẩy tất cả các quyền và phúc lợi cho các trẻ em 
bằng tất cả các việc chúng tôi thực hiện.  Cùng với các đối 
tác, chúng tôi  có mặt ở 190 nước và vùng lãnh thổ để đảm 
bảo các cam kết được chuyển thành hành động thực tế, tập 
trung nỗ lực đặc biệt vào tiếp cận đến các trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn và trẻ em bị bỏ rơi.

www.unicef.org/eapro

Tổ CHứC pLAN quốC Tế (pLAN)
Đã thành lập được 77 năm, Plan là một trong các tổ chức 
phát triển về trẻ em lớn và lâu đời nhất.  Chúng tôi có mặt 
ở 51 nước đang phát triển từ Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ 
La Tinh nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em và giúp hàng 
triệu trẻ em thoát khỏi đói nghèo.  Plan là tổ chức hoàn toàn 
độc lập, không có sự ảnh hưởng bởi tôn giáo, chính trị và 
chính quyền.

www.plan-international.org/asia

Tổ CHứC Cứu TRợ TRẻ eM (sC)
Tổ chức Cứu Trợ Trẻ em có mặt ở trên 120 nước.  Chúng 
tôi hỗ trợ cuộc sống của trẻ em. Chúng tôi đấu tranh cho  
quyền của trẻ em.  Chúng tôi giúp trẻ em thực hiện tương lai 
của mình.

www.savethechildren.org.ph
 


