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NHỮNG GỢI Ý ĐỂ GIỮ AN TOÀN TRÊN MẠNG 
Giữ an toàn khi dùng mạng Internet tại nhà 

• Sử dụng cụm mật khẩu thay thế các chữ cái bằng chữ số và ký tự đặc biệt 
(MyB$stChildh00dFr1endIsJ0nh). 

• Hạn chế thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ trên mạng—thay vào đó hãy gọi điện khi cần chia sẻ số An 
sinh xã hội hoặc thông tin nhạy cảm khác. 

• Sử dụng biện pháp xác thực hai yếu tố cho tất cả các tài khoản quan trọng, ngân hàng, email và các tài 
khoản khác. 

• Tìm phần cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội. 
• Sử dụng phần mềm chống vi-rút miễn phí đi kèm với máy tính của bạn và thường xuyên cập nhật nó. 

Gợi ý cho trẻ em khi dùng mạng Internet 
• Không bao giờ đồng ý gặp một người bạn qua mạng. 
• Không bao giờ cho địa chỉ email của bạn qua mạng. 
• Không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn với bất cứ ai. 
• Khi dùng mạng, hãy hành động có trách nhiệm và có đạo đức. 
• Internet không bao giờ nên được sử dụng để buôn chuyện, bắt nạt hoặc đe dọa. 

Giữ an toàn khi ra ngoài 
• Hầu hết wi-fi miễn phí đều không an toàn, hãy tránh sử dụng nó khi giao dịch ngân hàng hoặc mua sắm 

trực tuyến. 
• Luôn đăng xuất khỏi máy tính công cộng. 
• Đảm bảo các trang web bạn truy cập đều an toàn – hãy tìm hình ổ khóa. 
• Giữ kín thông tin cá nhân. 

Giữ an toàn khi sử dụng thiết bị di động 
• Luôn bật tính năng cập nhật tự động. 
• Chỉ sử dụng các cửa hàng ứng dụng chính thống: Apple App Store & Google Play Store. 
• Hãy cẩn thận với những nội dung bạn đăng trên mạng xã hội. 
• Không bao giờ lơ là thiết bị di động của bạn ở nơi công cộng. 

Tránh những trò lừa đảo trực tuyến 
• Tránh bất kỳ đề nghị nào qua email mà nghe có vẻ quá tốt không thể tin là sự thật. 
• Không trả lời email từ các địa chỉ không biết hoặc người lạ. 

Nộp báo cáo 

• Báo cáo cho một trong 10 Sở Cảnh sát San Francisco 
• Gọi số Không Khẩn cấp của SFPD (415) 553-0123 

https://www.sanfranciscopolice.org/get-service/police-reports/file-police-report 

https://www.sanfranciscopolice.org/get-service/police-reports/file-police-report

