Bản Thỏa Thuận Phương Tiện Truyền
Thông Gia Đình: 6-8
Khi con em bắt đầu sử dụng Liên Mạng, điều quan trọng là có cuộc đàm luận về khi nào và cách nào các em dùng
và các em dùng để làm gì. Bản Thỏa Thuận Phương Tiện Truyền Thông Gia Đình nầy là một công cụ quý vị có thể
sử dụng để yểm trợ cuộc đàm luận nầy.

Tôi sẽ . . .
Giữ gìn an toàn.



Tôi sẽ không tạo lập các số mục hay công bố bất cứ thông tin riêng tư nào – như là nguyên tên, ngày sanh, địa chỉ, số
điện thoại, hay những bức ảnh của tôi – mà không được phép của gia đình tôi.



Tôi sẽ không chia sẻ những mã số với người nào khác ngoài gia đình của tôi. Tôi sẽ hỏi nhờ gia đình giúp tôi với những
thiết định về riêng tư nếu tôi muốn lắp đặt những máy móc, mã số, hay sơ lược tiểu sử.



Nếu bất cứ ai làm cho tôi cảm thấy bị thúc ép hay khó chịu, hay hành động không đứng đắn đối với tôi khi trực tuyến,
tôi sẽ ngưng trao đổi với người đó và sẽ nói với một người bạn hay thành viên gia đình mà tôi tin cậy về việc đó.


Nghĩ trước.



Tôi sẽ không bắt nạt, lăng nhục, hay làm buồn bực bất cứ ai qua trực tuyến hay bằng điện thoại của tôi – dù bằng chia
sẻ những ảnh chụp, băng video, hay ảnh màng hình, lan truyền tin đồn hay chuyện tầm phào, hay lắp đặt những sơ
lược tiểu sử giả mạo – và tôi sẽ đương đầu với những người nào làm điều đó.



Tôi biết bất kể những gì tôi chia sẻ qua trực tuyến hay bằng điện thoại có thể lan truyền nhanh và xa. Tôi sẽ không
đăng bất cứ những gì trực tuyến mà có thể tổn hại thanh danh của tôi.



Lúc nào tôi sử dụng, tham khảo, hay chia sẻ sản phẩm sáng tạo của một ai khác qua trực tuyến, tôi sẽ nêu công lao đúng
mức cho tác giả hay nghệ sĩ.


Giữ cân bằng.



Tôi biết là không phải tất cả mọi thứ tôi đọc, nghe, hay thấy qua trực tuyến là xác thực. Tôi sẽ xét xem nguồn gốc hay
tác giả có đáng tin không.




Tôi sẽ giúp gia đình của tôi thiết đặt những giới hạn thời gian phương tiện truyền thông hợp lý, và sau đó tôi sẽ tuân theo.
Tôi sẽ để ý đến bao lâu tôi dành thì giờ trước những màn hình, và tôi sẽ tiếp tục vui thích những sinh hoạt khác – và
người ta – trong cuộc sống tôi.



Đổi lại, gia đình tôi đồng ý . . .




thừa nhận phương tiện truyền thông là một phần lớn của cuộc đời tôi, dù là họ không luôn hiểu tại sao.
nói với tôi về những gì họ lo lắng và tại sao, trước khi nói “không.”
nói cho tôi về những sở thích của tôi và nhận thức thế giới của tôi, kể cả giúp tôi tìm được phương tiện truyền thông thích
nghi và vui thích.

x____________________________________
Do tôi ký tên

x____________________________________
Do phụ huynh hay người chăm sóc ký tên
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