Tờ thông tin

Giữ an toàn
Tại sao giữ an toàn trực tuyến lại quan trọng?
Nó có thể giúp quý vị tránh trở thành nạn nhân tội phạm trực tuyến.
Tìm hiểu về một số điều không an toàn có thể xảy ra, và cách đối phó với
chúng, sẽ giúp chúng ta đề phòng cho bản thân mình, gia đình và bạn bè.

Nếu tôi không an toàn trên mạng thì có thể xảy ra chuyện gì?
Bắt nạt trực tuyến

Liên lạc trái ý muốn

Một số người sử dụng
Internet để bắt nạt
người khác.

Không phải người nào
trên mạng cũng đúng là
người mà họ tự nhận.

Bắt nạt trực tuyến làm
người ta bị tổn thương.

Điều quan trọng là quý vị
biết con cái nói chuyện
với những ai trên mạng
Internet.

Trong một số trường hợp, nó có thể dẫn
đến tội hình sự.

Cách thức trình báo
Chặn và trình báo kẻ bắt nạt.
Lưu bằng chứng về việc bắt nạt và báo
cáo tài liệu này cho dịch vụ truyền thông
xã hội.
Trong vòng 48 giờ, nếu nội dung không
bị xóa bỏ, quý vị hãy trình báo với Văn
phòng Ủy viên An toàn Trực tuyến
(eSafety) tại www.esafety.gov.au

Đôi khi người lớn có thể
+18
giả vờ là người khác
14
để tìm cách và tạo mối
quan hệ với một đứa trẻ
trên mạng Internet.
Trường hợp này được gọi là “dẫn dụ”.

Cách thức trình báo
Quý vị có thể cần phải báo cảnh sát.
Nếu tin rằng một đứa trẻ sắp bị nguy hiểm
trước mắt, quý vị hãy gọi ba số không (000).
Quý vị cũng có thể báo cáo bằng các nút Báo
cáo Xâm hại tại www.thinkuknow.org.au

Chia sẻ nội dung khiêu dâm cá nhân
Đôi khi thanh thiếu niên
tạo ra ảnh hoặc video khỏa
thân hoặc bán khỏa thân,
và chia sẻ chúng với người
khác. Điều này có thể có
hậu quả nghiêm trọng đối
với những người liên quan và thậm chí có
thể dẫn đến tội hình sự.

Các gợi ý hàng đầu của
ThinkUKnow về an toàn
trực tuyến
•

Chỉ nói chuyện với người trên
internet nếu quý vị biết và tin cậy,
và không bao giờ gặp người nào
đó mà quý vị chỉ ‘biết’ trên mạng
Internet.

•

Hãy suy nghĩ trước quý vị đăng
điều gì đó lên internet về người
khác.

•

Có mối quan hệ biết tôn trọng.

•

Tìm hiểu cách chặn và trình báo
các trang mạng mà quý vị và con
quý vị sử dụng.

•

Có danh sách các dịch vụ chăm
sóc sức khoẻ và an sinh để con
quý vị sử dụng hầu được hỗ trợ
thêm.

Cách thức trình báo
Nếu nhận ra rằng hành vi này đang xảy ra,
quý vị hãy trình báo với trường/tổ chức của
con quý vị và/hoặc cảnh sát địa phương.

Nội dung không phù hợp hoặc
không an toàn
Một số nội dung trên
internet có thể là bất
hợp pháp, gây khó chịu
hoặc không phù hợp đối
với một số nhóm tuổi.
Nội dung không phù
hợp hoặc không an toàn
có thể bao gồm:
•
•
•
•
•

•

#@?!

nội dung khiêu dâm
?
bạo động
hành vi quá khích
các trang mạng khuyến khích hành vi
phạm pháp và chống lại xã hội
nội dung gây khó chịu như văn viết,
ảnh hoặc video trên phương tiện
truyền thông xã hội
phòng trò chuyện (chatroom) hoặc
bài viết trên mạng Internet (blog)
khuyến khích nạn kỳ thị hoặc hằn thù
chủng tộc.

Cách thức trình báo
Mọi khiếu nại về nội dung xúc phạm và bất hợp
pháp đều nên được gửi đến Văn phòng Ủy
viên An toàn Trực tuyến (eSafety) tại
www.esafety.gov.au để họ điều tra.

Truy cập www.thinkuknow.org.au để
biết thêm thông tin và gợi ý!
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1800 55 1800
@ThinkUKnow_Aus
facebook.com/ThinkUKnowAustralia
www.thinkuknow.org.au

Đối với tài liệu cực đoan và quá khích trên
mạng, quý vị có thể trình báo với www.
reportextremism.livingsafetogether.gov.au
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