
 

                                                                                    

 
 

 

 

  

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

    

 

 
 

   

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 
 

   

VIETNAMESE 

TỜ MÁCH BẢO GIA Đ ÌNH 

Riêng Tư, Giám Sát, và Tự-Tiết Lộ 

Sự riêng tư trực tuyến rất phức tạp. Thông tin chúng tôi đưa vào bằng biểu mẫu kỹ thuật số hiện có thể dễ dàng 

truy cập bởi người xem không dự tính, dù vì lẽ có sự sơ sót trong việc tuyển chọn những thiết định về riêng tư, 

nhược yếu của dữ liệu trực tuyến "an toàn", chia sẻ những mã số cho các người khác quyền truy cập vào số mục 

cá nhân, hay đơn giản là vì đôi mắt của người bạn di động để đọc những tin nhắn văn bản cá nhân.  Làm việc 

cùng với các con trẻ để cảnh giác về việc giữ riêng tư thông tin cá nhân. 

• Hãy nhấn mạnh bất kỳ thông tin kỹ thuật số nào đều có khả  năng phát hành công khai.

Thông tin đã được đăng trực tuyến hay chia sẻ kỹ thuật số (một bức hình, cập nhật hiện trạng, tin nhắn

văn bản) có thể tìm kiếm, dễ dàng sao chép, và thường là vĩnh viễn. Ngay cả khi các con trẻ lấp đặt

những thiết định về riêng tư nghiêm ngặt, có cơ may một người bạn có thể sao chép/dán, chụp ảnh màn

hình, lưu trữ, hay chuyển tiếp điều gì mà con trẻ không muốn chia sẻ rộng rãi.  Hay, một người xem tò mò

có thể chỉ lén nhìn thoáng qua tại màn hình của các em và đọc những tin nhắn cá nhân. Việc chia sẻ mã

số với các bạn bè, trong khi thường được thực hiện một cách bình thường, dẫn đến những vấn đề riêng

tư nghiêm trọng và cần phải tránh. Phải đảm bảo cho các con trẻ biết rõ rằng trách nhiệm của các em là

lấp đặt một cách thận trọng những thiết định về riêng tư và giữ những mã số riêng tư - nhưng cũng nhắc

nhở các em mọi thứ được chia sẻ kỹ thuật số có thể được nhìn thấy bởi những khán giả không dự tính.

• Cùng nhau, hãy lấp đặt những thiết định về riêng tư trên tất cả các số mục phương tiện truyền
thông xã hội.

Trên căn bản hằng ngày, quý vị và các con em bạn có lẽ sử dụng những ứng dụng và địa điểm khác

nhau.  Cùng nhau, hãy tìm hiểu những thiết định về riêng tư và chánh sách về riêng tư khác nhau như thế

nào. Hãy thảo luận cách các công ty sử dụng thông tin cá nhân của những thành viên của họ, và khẩn

giục các con em lãnh chịu trách nhiệm và sử dụng những thiết định về riêng tư "chỉ dành cho các bạn bè."

Nhiều nền tảng phương tiện truyền thông xã hội ngầm định đến phần lớn những thiết định “công khai” —

đòi hỏi những người dùng lấp đặt những kiểm soát về riêng tư.  Và nhiều địa điểm thường xuyên đòi hỏi

những cập nhật, tái lấp đặt lại tất cả những thiết định về ngầm định. Không chỉ những cơ hội nầy sẽ giúp

bảo vệ quý vị và các con em, nhưng quý vị sẽ có được sự hiểu biết sâu sắc về cách thức và lý do tại sao

con em tham gia vào thế giới kỹ thuật số.

• Hãy kiên nhẫn và dành thời giờ để hiểu tất cả các tính năng.

Mặc dù các công ty không phải lúc nào cũng tạo dễ dàng để hiểu những thiết định về riêng tư và chánh sách

về riêng tư của họ, hãy dành thời gian để tìm tòi.  Hãy cảnh giác về “đăng-nhập vào mạng xã hội” (như sử

dụng đăng nhập Facebook hay Twitter của quý vị để kết nối vào các địa chỉ mạng khác), bởi vì sẽ cho quyền

các bên thứ ba thu thập dữ liệu từ những số mục của quý vị.  Hãy lấp đặt những thiết định về riêng tư cho

mọi và mỗi loại nội dung — thông tin lược tả, những bài đăng tải, nhận xét và hình ảnh.  Và hãy tìm hiểu

những tính năng riêng rẽ, như việc gắn thẻ và kết khối, để giúp quý vị và các con em quản lý và kiểm soát

sự hiện diện của quý vị trực tuyến. Nếu trường của con trẻ cung cấp các dụng cụ thiết bị, có thể có quyền

hạn — và trách vụ — để giám sát tất cả nội dung trên các máy. Phải chắc chắn cho các con em biết rõ các

em không thể giả định đời sống kỹ thuật số của các em là riêng tư đối với quý vị hay bất kỳ ai khác
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