Các Nguồn Tài Liệu Trợ Giúp về Chống Ăn Hiếp dành cho Phụ Huynh
Ăn Hiếp Qua Mạng Điện Tử
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Các Gợi Ývà Nguyên Tắc Bảo Vệ An Toàn Khu Sử Dụng Mạng Điện Tử của Hiệp Hội Thư Viện Hoa
Kỳ
http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/oif/foryoungpeople/childrenparents/especiallychildren.cfm#online
o Danh sách đầy đủ các trang web, tài liệu PDF, và tin tức về bảo vệ an toàn trên mạng trực tuyến, ăn
hiếp qua mạng điện tử, và lọc thông tin dành cho các bậc cha mẹ và trẻ em.
ConnectSafely – http://www.connectsafely.org/
o ConnectSafely.org là mạng giao tiếp trực tuyến hàng đầu dành cho các bậc cha mẹ, thanh thiếu niên
và các nhà giáo – tất cả mọi người quan tâm tới vấn đề an toàn của thanh thiếu niên trên trang mạng
xã hội di động và cố định.
Digizen – http://www.digizen.org/
o Trang mạng Digizen cung cấp tin tức cho các nhà giáo, phụ huynh và thanh thiếu niên. Trang mạng
này chia sẻ lời khuyên và các nguồn trợ giúp về những vấn đề như giao tiếp xã hội và ăn hiếp trên
mạng điện tử.
Net Cetera – http://www.onguardonline.gov/topics/net-cetera.aspx
o Chiến dịch Net Cetera cung cấp tin tức và nguồn trợ giúp về vấn đề giúp trẻ em có các quyết định an
toàn và có trách nhiệm khi sử dụng mạng điện tử.
NetSmartz – http://www.netsmartz.org/index.aspx
o NetSmartz là một nguồn bảo vệ an toàn trên Internet của Trung Tâm Quốc Gia bảo vệ Trẻ Em bị Lợi
Dụng và Mất Tích và Các Câu Lạc Bộ Thiếu Niên Nam Nữ Hoa Kỳ.
SafeKids.com Online Safety & Civility – http://www.safekids.com/
o Trang web do ông Larry Magid, tác giả cuốn Child Safety on the Information Highway, thiết lập.
Webonauts – http://pbskids.org/webonauts/about/
o Webonauts Internet Academy là trò chơi phiên bản gốc trên web cho PBS KIDS GO!. Qua trang mạng
này trẻ em từ 8 tới 10 tuổi có cơ hội vui chơi đồng thời tìm hiểu ý nghĩa của vai trò công dân trong thế
giới với nhiều nguồn thông tin điện tử/mạng điện tử phong phú.

Thông tin chung về hành động ăn hiếp
•
•

•

•

http://www.stopbullyingnow.hrsa.gov/kids/
o Chiến dịch do Bộ Y Tế và Nhân Vụ Hoa Kỳ phát động.
http://www.adl.org/combatbullying/
o Trang mạng của Liên Đoàn Chống Nhục Mạ (Anti-Defamation League). ADL tài trợ cho chương
trình Không Có Chỗ Cho Sự Hận Thù (No Place for Hate).
http://www.cartoonnetwork.com/promos/stopbullying/index.html
o Được tài trợ bởi The Cartoon Network; tờ thông tin tư vấn miễn phí và hữu ích về hành động ăn hiếp,
có thể tải xuống được.
http://www.pacer.org/bullying/bpam/index.asp
o Tháng Mười là Tháng Quốc Gia về Ngăn Chặn Hành Động Ăn Hiếp.

