VIETNAMESE
TỜ MÁCH BẢO GIA ĐÌNH

Dấu Chân Kỹ Thuật Số và Chia Sẻ Hình Ảnh
Phương tiện truyền thông xã hội ngày nay làm cho việc chia sẻ hình ảnh trở nên dễ dàng. Các trẻ con rất ưa
thích theo dõi những hình ảnh của các bạn bè, chia sẻ những khoảnh khắc bình thường một cách trực quan,
và chỉ cần giữ liên lạc. Tuy nhiên, các trẻ con không luôn nghĩ chín chắn những gì các em đăng. Những hình
ảnh các em nghĩ là riêng tư có thể dễ dàng phát hành công khai. Tương tự, sự lựa chọn những hình ảnh của
các em cũng có thể ảnh hưởng đến các người khác. Cùng nhau, hãy thảo luận về tầm quan trọng của việc thể
hiện sự tôn trọng chính bản thân và các người khác khi chia sẻ những hình ảnh trực tuyến.

• Hãy cùng nhau đặt ra những ranh giới.
Hãy thảo luận về những giá trị và kỳ vọng của gia đình quý vị quanh việc chia sẻ hình ảnh. Những hình ảnh
cho thấy hành vi bất hợp pháp (ví dụ, uống rượu dưới tuổi hay tin nhắn văn bản trong khi lái xe) rõ ràng là
không-được. Nhưng đồng ý nơi mà quy định vượt quá mức trên một số hình ảnh khác — ví dụ, những hình
ảnh của con gái quý vị trong bộ áo tắm hai mảnh hay con trai quý vị làm cử chỉ thô lỗ với máy hình — có thể
là một thách đố. Hãy bắt đầu bằng cách thảo luận những hậu quả có thể xảy ra khi đăng những loại hình
ảnh nầy. Những hình ảnh nầy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của các con trẻ như thế nào? Hãy nhắc nhở
các con trẻ là một khi các em đăng một hình ảnh trực tuyến, việc đó nằm ngoài tầm kiểm soát của các em —
những hình ảnh như vậy có thể được nhìn thấy bởi phụ huynh của một người bạn, một cố vấn thu nhận vào
đại học hay một nhà tuyển dụng trong tương lai. Nội dung trực tuyến có thể dễ dàng tìm kiếm và thường kết
thúc trong tay những người mà chúng ta không nhằm chủ định. Và rất dễ dàng được đưa ra khỏi bối cảnh.
Cuối cùng, cũng là vĩnh viễn, có nghĩa là có thể tái xuất hiện vào bất cứ lúc nào

• Hãy nhắc nhở các con trẻ suy xét tác động của hình ảnh trên những người trong hình ảnh.
Có thể là không thực tế để kỳ vọng các con trẻ có được sự cho phép của mọi người trước khi các em tải
lên một hình ảnh, nhưng đó là một mục tiêu đáng trọng. Khi các em sắp tải lên một bức ảnh mà một người
vừa mới chụp nhanh, hãy khuyến khích các em dừng lại và hỏi, "Này — tôi sẽ đặt bức ảnh nầy lên
Instagram, có ổn với mọi người không?” Hãy bảo con trẻ suy nghĩ trung thực nếu mọi người trong hình
chụp sẽ cảm thấy thoải mái với bức ảnh đang trực tuyến. Nếu cô xét sai và một người nào yêu cầu cô lấy
hình ảnh xuống, hãy nói với cô là cô có trách nhiệm tháo bỏ hình chụp. Cách tốt nhất để thấm nhuần khái
niệm nầy là nêu gương. Nếu quý vị muốn tải lên một hình ảnh của con gái mình từ một kỳ nghỉ gia đình
gần đây, trước tiên hãy xin phép để làm vậy hay hỏi góp ý phản hồi của con gái mình. Việc nầy cũng có
thể mang lại cơ hội rất tốt để làm gương loại tôn trọng nầy với con em.

• Hãy khuyến khích con trẻ nói mặt-đối-mặt với người mà đăng tải một hình ảnh không
được đẹp đẽ. Chia sẻ hình ảnh trực tuyến là một phần của thế giới ngày nay, và giải pháp không tham
gia là không thể xảy ra. Ngay cả khi các con trẻ chọn không chia sẻ hình ảnh trực tuyến, những bạn bè
của các em cũng có thể tải lên những hình ảnh của các em. Nhưng có thể khó khăn để yêu cầu các người
khác không đăng hay lấy xuống những hình chụp. Nếu con em đang gắng sức với những gì để nói, quý vị
có thể cung ứng điều sau đây như là một ví dụ, “Này, tôi đã chính bản thân tháo thẻ từ hình ảnh bạn đưa
lên, nhưng tôi đã tự hỏi nếu bạn sẽ không sao với việc lấy hình ảnh xuống. Không phải là bức ảnh yêu
thích của tôi và tôi thà là đừng đăng [Facebook/Instagram/ v..v.]. Tôi thật sự cám ơn.” Có thể hữu ích khi
có cuộc đàm luận ngoại tuyến, mặt-đối-mặt, để không còn kéo dài thêm là một vấn đề kỹ thuật số.
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