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Truyền Thông Xã Hội: Những Lời 
Khuyên Dành Cho Phụ Huynh Để Giúp 
Học Sinh     

 

Phương tiện truyền thông xã hội có thể là một cách tuyệt vời để học sinh của 

bạn khám phá thế giới, thể hiện cá tính và kết nối với bạn bè. Dưới đây là những lời khuyên dành cho 

phụ huynh để hỗ trợ học sinh có được những trải nghiệm tốt với mạng xã hội một cách an toàn. 

Các lời  khuyên tham chiếu có nguồn gốc từ iamcybersafe.org. 

LỜI KHUYÊN 1 
Các yêu cầu 
 

Tôn trọng và tuân 
theo các quy 

tắc yêu cầu 
về độ tuổi.  
Các quy tắc 

được đưa ra vì một lý 
do.  

 
 

LỜI KHUYÊN 2 
Sự chấp thuận 

 

Đưa sự chấp thuận 
của cha mẹ 

đối với các 
nhóm hoặc 
mạng xã hội 

là một phần của các 
quy tắc trong nhà. 

 

LỜI KHUYÊN 3 
Nói chuyện 

 
Nói về thế nào là một 

bài đăng 
được chấp 
nhận và 

đáng kính. 
 

LỜI KHUYÊN 4 
Bạn bè / Theo dõi 

“Bạn bè” hoặc “theo 

dõi” học sinh để bạn 
có thể kiểm 

tra hoạt 
động truyền 
thông xã hội 

của chúng. Bạn không 
cần phải tham gia. Chỉ 

cần xem càng thường 
xuyên càng tốt. 

LỜI KHUYÊN 5 
Cài đặt cá nhân 

 
Dữ liệu được cung 
cấp cho mạng xã hội 

được lưu trữ và hầu 
hết thời 

gian, nó 

được chia 
sẻ theo mặc định. 

Đảm bảo hồ sơ của 
con bạn được đặt ở 
chế độ riêng tư. 

 

LỜI KHUYÊN 6 
Giám sát 
 

Hãy nhớ rằng mặc dù 
hồ sơ của con bạn có 
thể được đặt ở chế độ 

riêng tư, 
nhưng điều 

đó sẽ không 
ngăn chúng xem 
những gì người khác 

đăng và chia sẻ. Giám 
sát các tin nhắn và bài 

đăng. 
 

LỜI KHUYÊN 7 
Kiểm chứng 

 
Xác minh các tài 
nguyên an toàn, chặn 

và báo cáo trên mỗi 
trang web 

đang được 

sử dụng 
(tức là vị trí và theo 

dõi). 
 

LỜI KHUYÊN 8 
Hậu quả 

Thảo luận hậu quả 

với học sinh về các 
thử thách và trò 
đùa. Học sinh có 

thể gặp phải 
những tổn 

hại về mặt 
xã hội, tình cảm, 
thể chất và pháp lý 

khi tham gia vào 
các nền tảng 

truyền thông xã 
hội. 
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