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Giúp Học Sinh An Toàn trong
Thế Giới Điện Toán
QUÝ VỊ CÓ BIẾT…
1. Bao nhiêu giờ trung bình mỗi ngày mà một đứa trẻ từ 8 đến 18 tuổi
sử dụng truyền thông và kỹ thuật không? (Điều này gồm máy truyền
hình, điện toán, tablet, video game và điện thoại di động)
A. 2 giờ          B. 4 giờ          C. 6 giờ

D. 7 giờ

2. Số phần trăm các em từ 13 đến 17 tuổi biết sử dụng một số hình
thức truyền thông xã hội?
A. 60%

B. 70%

C. 80%          D. 90%

Để biết chắc học sinh của chúng ta giỏi về trực tuyến và là công dân điện
toán tốt thì cần đến sự giúp đỡ của mọi người: hiệu trưởng, giáo chức, phụ
huynh, và cộng đồng. HISD đã làm một trang mạng mới để giúp học sinh
hiểu cách hoạt động của thế giới điện toán và để giúp phụ huynh, các nhà
giáo dục đảm bảo rằng con em chúng ta để lại các vết tích điện toán tốt.
1. Câu trả lời là D. Các em sử dụng trung bình 7 giờ và 39 phút mỗi ngày để xem truyền hình, phim video, chơi games, đi
vào Internet, và sử dụng các “app” và truyền thông xã hội. Nguồn: Common Sense Media
2. Câu trả lời là D. 90% thiếu niên biết sử dụng một số hình thức truyền thông xã hội. Nguồn: Common Sense Media

TÌM HIỂU THÊM VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ KỸ THUẬT NGÀY NAY:

HoustonISD.org/Cybersafety
Phim video
Những lời khuyên
Các nguồn giáo dục
Sinh hoạt học sinh
Giấy ưng thuận về truyền
thông cho gia đình
Các hướng dẫn phụ huynh
“Social media 101”
Houston Independent School District

Hattie Mae White Educational Support Center | 4400 West 18th Street | Houston, Texas 77092-8501
www.HoustonISD.org | www.facebook.com/HoustonISD | www.twitter.com/HoustonISD

