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Discord là một ứng
dụng trò chuyện
thoại, video và văn
bản.

Người dùng có thể
giao tiếp và cộng tác
với bạn bè của họ về
nhiều chủ đề khác
nhau.

Facebook cho phép
người dùng tạo hồ sơ
để kết nối với những
người khác trực
tuyến thông qua chia
sẻ bài đăng, hình
ảnh, video và liên
kết.

Người dùng có thể
tham gia các cuộc trò
chuyện và đóng góp
ý kiến với những
người có chung sở
thích hoặc duy trì các
mối quan hệ từ xa.

Fortnite là một trò
chơi sinh tồn, nơi
người chơi chiến đấu
để trở thành người
sống cuối cùng.

Người dùng phát
triển chiến lược để
chơi với bạn bè và
những người khác từ
khắp nơi trên thế
giới.

Instagram là một ứng
dụng chia sẻ hình
ảnh và video.

Người dùng có thể
kết nối và nhận xét
về các bài đăng từ
bạn bè, gia đình, các
nhà lãnh đạo tư
tưởng, người nổi
tiếng và thương hiệu.

13+
Discord Safety & Age
Requirement

*Không được chấp thuận
để sử dụng trong học khu

Facebook

* Không được chấp thuận
để sử dụng cho học giả
nhưng được sử dụng cho
các thông tin liên lạc của
trường FWPS và học khu

Fortnite

*Không được chấp thuận
để sử dụng trong học khu

Instagram

*Không được chấp thuận
để sử dụng trong học khu

13+
Facebook Age
Requirement

Không Giới Hạn
Tuổi Tác

Tài Nguyên Bổ Sung
Discord Safety
Site with
Directions for
Families and
Educators on
how to control
one’s experience
• Family’s Ultimate
Guide to Discord
Facebook Parents
Portal
•

Parents’ Ultimate
Guide to Fortnite

13+ khuyến nghị
(tính năng trò
chuyện tự do và
hành động bạo lực xem chi tiết trong
Parents’ Ultimate
Guide to Fortnite)
13+
Instagram Safety &
Age Requirement

Parent’s Ultimate
Guide to Instagram
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Minecraft

Minecraft là một thế
giới trò chơi nơi
người dùng có thể
xây dựng bất kỳ đối
tượng nào bằng cách
sử dụng các khối cấu
trúc.

Người dùng suy nghĩ
sáng tạo bằng cách
sử dụng hình học và
địa chất để xây dựng,
khám phá và chia sẻ
tác phẩm của họ với
bạn bè và gia đình.

Pinterest là một
công cụ được thiết
kế để tìm và chia sẻ
sở thích thông qua
ảnh, bài đăng và liên
kết.

Người dùng có thể
tìm thấy các bài và
bảng đăng để khám
phá về sở thích của
họ.

Roblox là một công
cụ xây dựng trò chơi
nhiều người chơi với
nội dung do người
dùng tạo.

Người dùng có thể
tạo trò chơi, cạnh
tranh và chia sẻ sáng
tạo của mình một
cách sáng tạo với bạn
bè, gia đình và những
người dùng khác.

Snapchat là một ứng
dụng nhắn tin để chia
sẻ ảnh, video, văn
bản và bản vẽ mà
nó sẽ biến mất sau
khi nó được xem.

Người dùng có thể
chia sẻ trải nghiệm
của họ với bạn bè
hoặc gia đình mà
không cần lưu thông
tin trực tuyến.

TikTok là một ứng
dụng video cho phép
người dùng, tạo và
chia sẻ video 15 giây
về bất kỳ chủ đề nào.

Người dùng có thể sử
dụng các hiệu ứng và
bộ lọc đặc biệt để tạo
và chia sẻ video của
họ với gia đình, bạn
bè và người đăng ký.

*Minecraft: Phiên bản
Giáo dục được phê duyệt
và sử dụng trong FWPS

Pinterest

*Không được chấp thuận
để sử dụng trong học khu

Roblox

*Không được chấp thuận
để sử dụng trong học khu

Snapchat

*Không được chấp thuận
để sử dụng trong học khu

TikTok

*Không được chấp thuận
để sử dụng trong học khu

Không Giới Hạn
Tuổi Tác

Tài Nguyên Bổ Sung

Parents’ Ultimate
Guide to Minecraft

Minecraft Account
Information for Users
Under 13
13+

All About Pinterest

Pinterest Age
Requirement

Không Giới Hạn
Tuổi Tác

Parents’ Ultimate
Guide to Roblox

13+ khuyến nghị
(tính năng trò chuyện
tự do - xem chi tiết ở
Parents’ Ultimate
Guide to Roblox)
13+
Snapchat Privacy
Policy
(xem yêu cầu về độ
tuổi trong tiêu đề
"Trẻ em")
13+ để có toàn
quyền truy cập tài
khoản.
Trẻ em dưới 13 tuổi
có thể tạo tài khoản
với quyền truy cập
tính năng hạn chế
TikTok Safety & Age
Requirements

Parent’s Ultimate
Guide to Snapchat

Parents’ Ultimate
Guide to TikTok
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Twitch

Twitch là một dịch vụ
phát trực tiếp nơi
người dùng có thể tự
phát trực tiếp qua
internet.

Người dùng có thể
tương tác với những
người khác có đam
mê về cùng chủ đề
trực tiếp.

Twitter là một trang
web tin tức và mạng
xã hội, nơi người
dùng chia sẻ các tin
nhắn ngắn được gọi
là tweet.

Người dùng có thể
kết nối với những
người khác và chia sẻ
thông điệp của họ
với một lượng lớn
khán giả.

YouTube là một trang
web chia sẻ video,
nơi người dùng có
thể xem và tải video
lên để chia sẻ.

Người dùng có thể sử
dụng YouTube như
một phương tiện
sáng tạo để chia sẻ
nội dung của họ.

WhatsApp là một
ứng dụng nhắn tin
cho phép người dùng
gửi tin nhắn, hình
ảnh, âm thanh hoặc
video.

Người dùng có thể
giao tiếp và cộng tác
với bạn bè của họ về
nhiều chủ đề khác
nhau.

* Không được FWPS chấp
thuận sử dụng cho khu
học chánh nhưng đã được
sử dụng để phát trực
tuyến các cuộc thi người
máy cấp khu vực và quốc
gia

Twitter

* Không được chấp thuận
để sử dụng cho học giả
nhưng được sử dụng cho
các thông tin liên lạc của
trường FWPS và học khu

YouTube

13+
Twitch Safety & Age
Requirement

13+

Tài Nguyên Bổ Sung

Parents’ Ultimate
Guide to Twitch

Twitter Basics

Twitter Age
Requirement

13+
Age Requirements
for Google accounts
(including YouTube)

Parent’s Ultimate
Guide to YouTube
Kids

* Được phê duyệt để sử
dụng có giới hạn trong
FWPS chỉ với các video đã
được kiểm duyệt có sẵn
trên các thiết bị của khu
học FWPS

WhatsApp

*Không được chấp thuận
để sử dụng trong học khu

13+
WhatsApp Age
Requirement

Privacy Evaluation for
WhatsApp
Messenger
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Zoom

Zoom là một công cụ
họp video hoặc trò
chuyện video.

Mục Đích hoặc Giá Trị Hướng Dẫn về Độ Tuổi

Người dùng có thể
gặp gỡ những người
khác trực tuyến cho
các sự kiện hoặc cơ
hội hợp tác.

* Được chấp thuận để sử
dụng trong FWPS với tài
khoản giáo viên và học giả
tham gia các cuộc họp do
giáo viên hoặc quản trị
viên tạo

16+ để tạo tài khoản
Không giới hạn tuổi
để tham gia phiên
Zoom
Zoom Age
Requirement
(xem trong phần
“7. Tiêu đề Mục đích
Sử dụng ”)

Hướng Dẫn về Nhận Thức Chung cho Gia Đình
Để biết thêm thông tin và video về các nền tảng này và hơn thế nữa, hãy
nhấp vào liên kết sau hoặc quét mã QR.

bit.ly/FamilyUltimateGuides

Tài Nguyên Bổ Sung

Parents’ Ultimate
Guide to Zoom
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Va chạm

Công Cụ

Avatar (Nhân vật)

Nhân vật của người chơi
trông như thế nào trong
trò chơi. Bạn có thể tùy
chỉnh chúng bằng các tính
năng, đạo cụ và quần áo,
v.v.

Một thuật ngữ thiết lập
danh tính trực quan của
học sinh của bạn trong một
trò chơi hoặc công cụ kỹ
thuật số cụ thể.

Hầu hết mọi trò chơi và
nền tảng truyền thông xã
hội.

Esports (Thể thao điện tử)

Thuật ngữ tổng hợp để
chỉ trò chơi mang tính
cạnh tranh, chuyên
nghiệp hoặc ở trường
học, trong đó người chơi
(thường ở các giải đấu
hoặc đội) đối đầu trực
tiếp.

Trò chơi hợp pháp như
một môn thể thao thi đấu
và là một hình thức giải trí
trực tuyến và trực tiếp.

Nhiều trò chơi và nền tảng
như Twitch, Youtube, v.v.

Griefing (or Trolling)
(Đau buồn)

Cố ý làm phiền, quấy rối
hoặc làm hại người chơi
khác trong trò chơi điện
tử, đôi khi thông qua trò
chuyện thoại hoặc tin
nhắn.

Bất kỳ trò chơi hoặc nền
tảng cộng tác nào (với bất
kỳ trò chơi, trò chuyện
hoặc tương tác bằng
giọng nói nào).

Noob (Gà mờ)

Đề cập đến một người
chơi thiếu kinh nghiệm;
bắt nguồn từ “newbie (gà
mờ)”.

Pwned (Cầm đồ)

Được phát âm là "poned"
(như cho mượn), thuật
ngữ này là một biến thể
của "own". Pwn ai đó có
nghĩa là hoàn toàn đánh
bại họ. Ví dụ: “Tôi đã
đánh bại bạn ba lần liên
tiếp trong Fortnite! Bạn
hoàn toàn bị pwned! "

Một hình thức quấy rối và
bắt nạt kỹ thuật số. Đau
buồn có thể có tác động lâu
dài đến cá nhân bị nhắm
mục tiêu và người than
phiền, bao gồm căng thẳng
cảm xúc.
Một thuật ngữ có thể coi
thường và gây khó chịu cho
các người chơi đồng nghiệp
và các thành viên cộng
đồng kỹ thuật số.
Một thuật ngữ không cổ võ
tinh thần thể thao tốt và có
thể khiến các khoảnh khắc
cạnh tranh leo thang theo
hướng tiêu cực.

Skins (da)

Thuật ngữ được sử dụng
để mô tả các tùy chỉnh
hình đại diện mới mà
người chơi có thể mua
hoặc thu thập.

Bất kỳ trò chơi hoặc nền
tảng nào.

Bất kỳ trò chơi nào.

Không có tác động tích cực Bất kỳ trò chơi nào.
hay tiêu cực nhưng là một
thuật ngữ chỉ sự xuất hiện
của các nhân vật chơi game.
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Va chạm
Một thuật ngữ để coi
thường các game thủ và là
một hình thức bắt nạt.

Công Cụ

Squeaker (Kêu chói tai)

Lời xúc phạm thường
được sử dụng để mô tả
những người chơi trẻ tuổi
hơn (vì giọng của họ
không trầm. Lưu ý: Điều
này thường được sử dụng
để chế nhạo những người
chơi phái nam, nhưng tất nhiên - có rất nhiều
kiểu người chơi khác.

Sweat (Mồ Hôi)

Thuật ngữ mô tả một
người chơi cố sức, tức là
một người cố gắng giành
chiến thắng theo cách
vượt trội, không cần thiết.

Một thuật ngữ có thể nhắm
mục tiêu tiêu cực đến các
người chơi và hoặc đánh
giá phong cách chơi của
một cá nhân.

Bất kỳ trò chơi nào.

Bị đánh bại. Điều này
thường được sử dụng
trong câu diễn đạt
"wrecked (đắm
thuyền .)”

Một thuật ngữ không thúc
đẩy tinh thần thể thao tốt
và có thể làm leo thang các
khoảnh khắc cạnh tranh
theo hướng tiêu cực.

Bất kỳ trò chơi nào.

Wrecked (Bị đắm)

Bất kỳ trò chơi nào.

