I understand that using the Internet or my mobile device is a privilege, which is subject to the following rules:
1. I will not give my name, address, telephone number, school name, or parents’ names to anyone I meet on the
computer.
2. I must tell my Mom and/or Dad all of my social networks’ usernames and passwords. They have access to all
of my files/apps (anything on my device) at any time.
3. I will not download anything or install apps or games without first asking my parent(s).
4. I understand that some people online pretend to be someone else. I will never let someone into my social
network that I do not already have a real face-to-face relationship with.
5. I will not fill out any form online that asks me for any information about myself or my family without first asking
my parent(s).
6. I will not buy, order anything online, or give out any credit card information without first asking my parent(s).
7. I will never write or post anything online that I would not want my parents to see. I will not use profanity or
offensive language.
8. I will promote ________________________________ (a cause or charity) that helps others in my social
network as a condition of having a social network.
9. If someone sends me any pictures or any e-mails using bad language, mean rude or threatening words, I will
not respond and tell my parent(s).
10. If someone asks me to do something that I am not supposed to do, I will not respond and tell my parents.
11. I will not call anyone I meet online or in person, unless my parent(s) say it is okay.
12. I will never meet in person anyone I meet online, unless my parent(s) say it is okay.
13. If I receive an inappropriate photo from someone, I will not respond or show my friends. I will immediately tell
my parent(s).
14. If anyone I meet online sends me anything in the mail or by email, I will tell my parent(s). I will not keep online
secrets from my parent(s).
15. If I make a mistake or see something inappropriate, I will tell my parent(s) as soon as possible.
16. I will respect the house rules for technology and screen time.
17. If I do not follow the above mentioned rules of this contract, I will accept the consequences my parent(s) give
me, which may include (but not limited to) losing access to the internet, my phone, or any other electronic
devices.

______________________________________________

_____________________________________________

Signature of child

Signature of parent /guardian

After signing, post visibly by computer.

Date

Date

Con biết được là được sử dụng internet hay điện thoại cầm tay là một đặc ân, cho nên con phải tuân theo
những điều lệ sau đây:
1. Con sẽ không cho biết tên, địa chỉ, số điện thoại, tên trường, hay tên cha mẹ cho bất cứ ai con gặp
trên mạng.
2. Con phải cho mẹ và/hay cha biết biệt danh và mật mã trên mạng. Cha mẹ có thể vào xem xét tất cả
files/apps (các hồ sơ/ứng dụng) (tất cả những gì trong máy) bất cứ lúc nào.
3. Con sẽ không tãi bất cứ hay đặt bất cứ ứng dụng hay games nào trong khi chưa xin phép cha mẹ
trước
4. Con hiểu được là những người trên mạng nhiều khi giả mạo người khác. Con sẽ không bao giờ cho
bất cứ ai vào trong vòng bạn bè trên mạng của con mà chưa gặp mặt bao giờ.
5. Con sẽ không điền bất cứ giấy tờ nào trên mạng về con hay gia đình mà chưa xin phép cha mẹ trước.
6. Con sẽ không mua hay đặt mua bất cứ những gì trên mạng, hay cho người ta thẻ tính dụng mà không
xin phép cha mẹ trước.
7. Con sẽ không bao giờ viết hay đăng bất cứ thứ gì trên mạng mà không muốn cha mẹ thấy. Con sẽ
không dùng những chữ chưởi thề hay thô tục.
8. Con sẽ quảng bá cho hội _______________ (trung tâm bất vụ lợi hay từ thiện) trong nhóm bạn của
con để xem như là sự trao đổi để có thể được có một trang mạng
9. Nếu có người gởi cho con những hình ảnh hay email dùng những ngôn ngữ không đàng hoàng, thô
tục hay hăm doạ, con sẽ không trả lời lại và sẽ cho cha mẹ biết.
10. Nếu như có người biểu con làm gì mà con không nên làm, con sẽ không trả lời và sẽ cho cha mẹ biết.
11. Con sẽ không gọi điện thoại cho ai con quen trên mạng hay ở bên ngoài, trừ khi cha mẹ nói ok
12. Con sẽ không đi gặp ai quen trên mạng, trừ khi ba mẹ nói ok
13. Nếu như con nhận được hình ảnh không đúng đắn từ một ai, con sẽ không trả lời lại và sẽ không cho
bạn con coi. Con sẽ cho cha mẹ biết ngay lập tức.
14. Nếu như ai con gặp trên mạng gởi cho con bất cứ điều gì qua bưu điện hay email, con sẽ cho cha mẹ
biết. Con sẽ không giữ bí mật về những gì xảy ra trên mạng với cha mẹ.
15. Nếu con làm sai hay thấy điều gì không đúng đắn, con sẽ nói cho cha mẹ biết càng sớm càng tốt.
16. Con sẽ tôn trọng kỷ luật trong gia đình về máy điện toán và giờ chơi điện toán.
17. Nếu như con không tuân theo những nội quy đã được đề ra trên Giao Ước, con sẽ chấp nhận mọi kỷ
luật mà cha mẹ đưa ra, bao gồm (nhưng không thiếu) cấm sử dụng internet, điện thoại, hay bất cứ
những loại điện tử nào.

______________________________________________

_____________________________________________

Chữ ký của con

Chữ ký phụ huynh/người giám hộ

Ngày

Ngày

Sáu khi ký, dán bên cạnh máy điện toán để dễ thấy.

