Chơi game trực tuyến an toàn hơn

Trò chơi trực tuyến có thể mang lại nhiều niềm vui cho con của quý vị, đồng thời giúp các
em học hỏi và kết bạn.
Tuy nhiên, có thể có những rủi ro như xem nội dung bạo lực, bị bắt nạt hoặc bị người lạ tiếp xúc.
Rất may, có những điều mà quý vị có thể làm để giúp giữ an toàn cho con khi các em chơi game
trực tuyến.

Giúp con của quý vị

Xử lý các vấn đề

Sử dụng cài đặt trên thiết bị của con của quý vị
và trên trò chơi để chặn nội dung không phù hợp
và ngăn các em mua những thứ trong trò chơi.

Hãy cho con biết rằng các em có thể nói với quý
vị nếu có bất cứ điều gì khiến các em lo lắng
hoặc khó chịu, chẳng hạn như nếu ai đó nói
những điều không phù hợp hoặc yêu cầu các
em cung cấp thông tin riêng tư như là địa chỉ.

Các em cũng nên tạo tên hiển thị để giữ kín tên
thật và sử dụng mật khẩu khó đoán.

Trải nghiệm chơi game tích cực
Tìm hiểu về các trò chơi mà con của quý vị
thích bằng cách chơi với các em. Việc này cũng
sẽ giúp quý vị nhận dạng những rủi ro có thể
xảy ra. Quý vị cũng có thể:

Hãy cho con biết rằng việc bắt nạt, phân biệt
chủng tộc hoặc lạm dụng là không bao giờ
được chấp nhận và các em có thể báo cáo điều
đó. Sử dụng Hướng Dẫn eSafety để tìm hiểu
về cách báo cáo lạm dụng trên mạng. Nếu nền
tảng chơi game không giúp được gì, hãy liên hệ
eSafety để tìm đúng sự trợ giúp.

• nói chuyện với con của quý vị về việc các em
đang chơi với ai và chơi những game nào.
• chơi game có thể rất bổ ích, hãy cố gắng tìm
những cách khác để các em có nhiều trải
nghiệm tích cực.
• nói chuyện với con nếu quý vị lo lắng về việc
chơi game của các em. Quý vị cũng có thể
nhận được trợ giúp từ nhân viên tư vấn tại
Đường Dây Trợ Giúp Trẻ Nhỏ hoặc Đường Dây
Trợ Giúp Phụ Huynh.

Để biết thêm thông tin về cách giữ
an toàn cho gia đình quý vị khi hoạt
động trực tuyến, hãy tìm kiếm eSafety
Parents trên trang web của chúng tôi.
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