
 
      Ngày 17 tháng Ba năm 2020 

Kính gởi các Phụ huynh và Người giám hộ, 

Tôi mong là ông/bà và gia đình đều mạnh khỏe và đang an toàn trong giai đoạn bất thường này. Như  quý 

vị cũng biết, việc các trường đóng cửa vì COVID-19 gây ra nhiều khó khăn. Bản thân là phụ huynh và 

người giám hộ của ba đứa con tuổi đến trường, tôi cũng lo lắng làm sao giữ cho trẻ khỏe mạnh, an toàn, 

và có hiệu quả trong giai đoạn nghỉ học kéo dài này. Tôi viết thư này hôm nay là để khuyến khích ông/bà 

thảo luận về chủ đề an toàn trên mạng online với những em mà ông/bà đang chăm sóc. 

Nhiều khả năng là trong vài tuần tới, học sinh sẽ dành nhiều thời gian online trên mạng hơn hẳn. 

Từ bài vở trên trường đến mạng xã hội và trò chơi điện tử, chúng ta có thể dự đoán mức độ sử dụng tất cả 

các loại thiết bị máy tăng lên. Văn phòng tôi khuyến khích ông/bà đặt ra giới hạn sử dụng màn hình và 

thời gian nhìn máy cho các em và tăng cường nói chuyện với các em về các công cụ mà các em cần để có 

những trải nghiệm tích cực khi online trên mạng.  

Chương trình của chúng tôi, STOP BLOCK TALK, có các cách đơn giản và dễ ghi nhớ cho các 

em học sinh trong việc điều hướng (navigate) những mối nguy cơ liên quan đến các nền tảng này. Có 

hướng dẫn và nguồn hỗ trợ trong các tài liệu kèm theo thư này. Chúng tôi nhiệt liệt khuyến khích quý vị 

tự mình xem qua và thảo thuận, chia sẻ chúng với con của quý vị. Bên cạnh các nguồn hỗ trợ và nhắc nhở 

này, commonsensemedia.org là trang web xuất sắc mang đến các lựa chọn phù hợp từng độ tuổi cụ thể 

cho gia đình quý vị. Tất cả các công cụ này có thể giảm các mối nguy cơ, nhưng xin chắc chắn rằng hãy 

nói với con quý vị là nếu có điều gì xảy ra làm các em bối rối hoặc khó chịu thì các em có thể báo cho 

quý vị và nói chuyện với quý vị trong một nơi an toàn mà không bị la mắng gì cả. Hãy nói với các em là 

quý vị sẽ yêu thương các em dù có thế nào đi chăng nữa, thậm chí nếu các em cảm thấy điều gì đó là lỗi 

của mình.  

Trong văn phòng của tôi, chúng tôi thấy những trường hợp liên quan nhiều tội ác trên mạng 

online mà đúng ra chúng ta đã có thể ngăn chặn hay chấm dứt chúng sớm. Hầu hết trẻ em có liên quan đã 

không nói cho ai biết là có chuyện gì đó xảy ra vì chúng sợ bị phạt, bị tịch thu máy, bị đổ thừa, và những 

điều khác. Xin hãy nói với con quý vị là chúng có thể nói với quý vị và quý vị sẽ giúp đỡ chúng vượt qua 

bất kỳ tình huống khó khăn nào, trên mạng online hay trong cuộc sống. Tôi xin cám ơn ông/bà đã dành 

thời gian lắng nghe và nhắc nhở điều này với con ông/bà. Hãy luôn khỏe mạnh và an toàn. Và nếu có thể, 

hãy sử dụng khoảng thời gian này thật ý nghĩa và đầy yêu thương với con cái, gia đình và những người 

thân yêu của ông/bà. 
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