Nếu Bất Cứ Trường Hợp
Nào Dưới Đây Xảy Ra
 Một người trong gia đình của quý
vị nhận được hình ảnh khiêu dâm
trẻ em.
 Con em quý vị nhận được những
hình ảnh khiêu dâm trắng trợn từ
một người biết em còn dưới 18 tuổi.
 Con em quý vị bị dụ dỗ chuyện tình
dục từ một người biết em còn dưới
18 tuổi.

Liên Lạc Các Cơ Quan Sau Đây:
 Houston Police Department
713-731-5335
 FBI
713-693-5000
 Center for Missing and
Exploited Children
1-800-843-5678

Nên nhớ phải tắt máy điện toán
để bảo vệ tất cả bằng chứng và
không làm bản sao hay in ra
những hình ảnh đó hoặc bài viết
trừ khi nhận được chỉ thị rõ ràng
của cơ quan thi hành pháp luật.

Khẩn Cấp: 9-1-1
Không Khẩn Cấp:
713-884-3131
Để Biết Thông Tin Tổng Quát,
Xin Liên Lạc Ty Cảnh Sát
Địa Phương Của Quý Vị
(Số Điện Thoại Liệt Kê Dưới Đây)

hoặc
Liên lạc Nha Công Vụ tại
713-308-3200
Để biết thênm chi tiết, xin vào
www.houstonpolice.org

CÁC TY CẢNH SÁT
HOUSTON
Airport-Bush
Airport-Hobby
Central
Clear Lake
Eastside
Kingwood
Midwest
North
Northeast
Northwest
South Central
South Gessner
Southeast
Southwest
Special Ops.
Westside

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0200
832-394-4700
713-731-5000
713-314-3900
832-394-0000
281-584-4700

Hướng Dẫn
Phụ Huynh về

AN TOÀN
INTERNET
CHO
TRẺ EM

Internet là một phương tiện giải trí và giáo
dục giá trị mà các em sử dụng và những kẻ
săn tìm trẻ em biết điều đó. Những kẻ này
lợi dụng internet để phơi bày những đề tài
có nội dung không thích hợp cho trẻ em.
Hãy theo những lời khuyên về an toàn dưới
đây để có thể giảm thiểu nguy cơ xảy ra cho
con em quý vị trở thành nạn nhân của
những kẻ này.

Những Nguy cơ đó là gì
 Sự phơi bày của các tài liệu không
thích hợp - Một số tài liệu có thể mang
tính chất đáng ghét, khiêu dâm trắng
trợn, bất hợp pháp, hoặc hung bạo.
 Sách nhiễu tình dục - Một số em, lúc
trên mạng, có thể vô tình gây nguy
hiểm cho sự an toàn của chúng bằng
cách tiết lộ tin tức hay sắp xếp để gặp
mặt người lạ. Những kẻ ấu dâm thường
bỏ thời giờ vào phòng chat, đăng thông
báo và dùng email để được lòng tin của
trẻ em nơi họ sẽ sắp xếp để gặp các em.
 Quấy nhiễu - Một số em nhận được tin
nhắn quấy nhiễu, hạ nhục hay gây hấn
qua phòng chat, bảng thông báo và
email.
 Nguy cơ về tài chánh - Số thẻ tín dụng
của cha mẹ và những dữ kiện tài chánh
cá nhân khác đôi khi bị tiết lộ ra ngoài
có thể gây hậu quả tai hại về tài chánh.

Con Quý Vị Có Thể
Gặp Nguy cơ








Nếu Cậu Bé Hoặc Cô Bé:
Đổi màn hình hay tỏ ý chống đỡ hoặc
bối rối khi quý vị bước vào phòng.
Gọi điện thoại cho những số lạ hoặc
nhận điện thoại từ những người quý vị
không quen biết.
Sử dụng Internet vào giờ khác thường
lúc ban đêm.
Nhận được những món quà, quần áo, nữ
trang, hoặc tiền bạc không giải thích
được.
Dần dần xa lánh gia đình hay bạn bè.
Sử dụng một trương mục trực tuyến
thuộc về một người khác.
Chứa hình ảnh khiêu dâm trong máy
điện toán.

Hướng Dẫn Phụ Huynh
 Đặt máy điện toán tại một nơi cả gia
đình có thể sử dụng được.
 Mua một dịch vụ trực tuyến cung cấp
những tính năng kiểm soát cho cha mẹ.
 Mua nhu liệu khóa mở cho phép phụ
huynh sử dụng mật khẩu và kiểm soát.
 Dành thời gian tìm tòi nghiên cứu trên
Internet với con em quý vị.
 Cho con em biết rằng chúng có thể tâm
sự với quý vị mà không sợ bị trừng phạt.

 Thẳng thắn nói chuyện với con em quý
vị về sự nghi ngờ của mình và những
nguy hiểm trên mạng lưới điện toán.
 Kiểm duyệt tất cả nội dung trong máy
vi tính của con em quý vị kể cả email,
quá trình duyệt mạng. (browser
history), v.v…
 Sử dụng tính năng nhận diện người gọi
của điện thoại để kiểm soát người nào
gọi đến.
 Theo dõi việc sử dụng Internet của con
em quý vị kể cả email, phòng chat, tin
nhắn tức thời (instant messengers),
v.v…

Quy tắc An Toàn về Internet








Dặn Dò Con Em Quý Vị Phải:
Luôn cho quý vị biết ngay lập tức nếu
chúng thấy có điều gì sợ hãi hay đe dọa
trên Internet.
Không bao giờ tiết lộ tên họ của chúng,
địa chỉ, số điện thoại, mật khẩu, tên
trường học, tên cha mẹ, hay bất cứ lý
lịch cá nhân nào khác.
Không bao giờ gặp tận mặt với người
nào chúng quen trên mạng.
Không bao giờ trả lời những tin nhắn
sử dụng ngôn từ tục tĩu hay có vẻ đáng
sợ hoặc kỳ quái.
Không bao giờ vào một trang mạng
phải trả lệ phí cho dịch vụ mà không
xin trước với quý vị.
Không bao giờ gửi hình của chúng cho
ai mà không xin quý vị trước.

