
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

  

 

 

 

 

VIETNAMESE
 

Home Connection 

Thi Kiểm Tra Phụ Huynh 

1. Bạn chỉ nên thêm một người nào vào danh sách “bạn hữu” trên một địa chỉ hệ mạng 
xã hội nếu người đó _____________. 

a. 	đã biết những bạn trực tuyến khác của bạn rồi 
b. là người bạn của bạn trong đời sống thực tế 
c. có một sơ lược tiểu sử và hình ảnh thân thiện 
d. “kết thân” với bạn trước 

2. Không nên đăng _____________ của bạn trên trang sơ lược hệ mạng xã hội của 
bạn. 

a. 	địa chỉ 
b. số điện thoại 
c. tiểu bang cư ngụ 
d. tất cả các câu trên 

3. Cyberbullying (Bắt nạt bằng thiết bị điện tử) là gì? 
a. một hành động bạo lực để làm tổn thương một người khác 
b. 	ăn cắp máy laptop, điện thoại di động, máy tablet hay máy móc điện tử khác 
c. sử dụng kỹ thuật trực tuyến để sách nhiễu, làm ngượng nghịu, hay hăm dọa 

một người nào 
d. truy cập hay sử dụng các dịch vụ trực tuyến mà không trả tiền 

4. Câu nào sau đây là cách thức TỐT NHẤT để đối phó với bắt nạt bằng thiết bị điện 
tử? 

a. nói với một người lớn bạn tin 
b. trình báo sự ngược đãi đến trang mạng 
c. ngăn chặn người sử dụng nào làm chuyện bắt nạt 
d. 	đăng những lời nhắn ác ý của riêng mình về việc bắt nạt bằng thiết bị điện tử 

trên trang mạng. 

5. Nếu bạn nhận được lời nhắn trực tuyến mời bạn gặp một người bạn, bạn cần phải 
_____________. 

a. xóa bỏ người đó từ danh sách bạn hữu của bạn 
b. gọi để xác nhận là người bạn của mình thật sự đã gởi lời nhắn 
c. hồi đáp trực tuyến với yêu cầu gặp ở chỗ khác vì mục đích an toàn 
d. nói với một người lớn bạn tin 

6. 	Điều gì quan trọng nhất để tự hỏi mình trước khi đăng bất kể những gì qua trực 
tuyến? 

a. “Điều nầy có làm cho tôi được nhiều người ưa thích hơn không?” 
b. “Tôi có ổn với mọi người tôi biết xem thấy điều nầy không?” 
c. “Các bạn bè của tôi có nghĩ điều nầy hài hước không?” 
d. “Tôi đã kiểm lại chính tả của mình chưa?” 
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