12 ứng dụng truyền thông xã hội mỗi phụ huynh nên hiểu
Bạn đang vật lộn để theo kịp các phương tiện truyền thông và công nghệ mà con bạn đang sử dụng?
Hướng dẫn cơ bản của phụ huynh từ Common Sense Media có thể giúp bạn cập nhật và trả lời câu hỏi
của bạn về các tiêu đề và xu hướng mới nhất. Cho dù bạn đang cố gắng tìm hiểu xem một ứng dụng mới
có an toàn cho con bạn hay không, nếu một trò chơi phổ biến bao gồm máu và húc, Ý thức chung đã bảo
vệ bạn. (Nếu bạn không thấy những gì bạn đang tìm kiếm, chỉ cần hỏi!)
Instagram. Một trong những nền tảng chia sẻ hình ảnh phổ biến nhất, Instagram cũng có thể là nơi sinh sôi của rắc rối. Tuy
nhiên, với hướng dẫn xung quanh cài đặt, giới hạn sử dụng và các cuộc hội thoại liên tục về nội dung và nhận xét, Instagram
có thể là nơi để trẻ em kết nối và sáng tạo.
2. YouTube. Các gia đình có thể khó tìm thấy thông tin về nội dung, chất lượng và độ phù hợp với độ tuổi của
các kênh YouTube. Common Sense cung cấp các đánh giá truyền thông về các kênh hoặc bạn có thể xem
Câu hỏi thường gặp của họ.
3. Fortnite. Người chơi chiến đấu với những người chết trong trò chơi video nổi tiếng này. Tất cả
những gì về nó? Có an toàn cho con của bạn? Tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn về trò chơi và
cách sử dụng nó một cách an toàn.
4. Snapchat. Ứng dụng cực kỳ phổ biến này cung cấp cho trẻ em một cách đơn giản để chia sẻ
những khoảnh khắc hàng ngày bằng cách sử dụng các tin nhắn có nghĩa là biến mất. SnapChat
là một túi hỗn hợp. Nếu con bạn sử dụng nó, bạn sẽ muốn tìm hiểu thêm.
5. TikTok. Ứng dụng miễn phí này cho phép trẻ em xem, tạo và chia sẻ video trên điện thoại của
mình. Cài đặt bảo mật có thể giới hạn số lượng thông tin mà con bạn đang chia sẻ. Tìm hiểu thêm
để giúp con bạn sử dụng ứng dụng này một cách an toàn.
6. Discord. Một ứng dụng trò chuyện phổ biến dành cho game thủ, Discord phát triển nhanh chóng.
Giống như các mạng xã hội khác, nó có thể là iffy hoặc an toàn. Thanh thiếu niên có thể sử dụng
ứng dụng mà không cần liên lạc với bất kỳ ai trừ bạn bè của họ, tránh trò chuyện không giới hạn. Đọc
một đánh giá đầy đủ và các câu hỏi phổ biến để tìm hiểu thêm.
7. Twitch. Ứng dụng phát trực tiếp này cho phép trẻ em xem bất cứ thứ gì từ các game thủ chơi
Fortnite đến một chương trình trò chuyện của Nga cho đến một anh chàng ở Trung Quốc đang làm
bài tập về nhà. Vì vậy, những gì bản án phán quyết? OK cho trẻ em hoặc nó sẽ làm cho bạn co giật?
8. Roblox. Roblox là một nền tảng chơi trò chơi trực tuyến nơi trẻ em chơi các trò chơi được thiết kế
bởi những người dùng khác. Họ cũng có thể tạo trò chơi của riêng mình và trò chuyện với những người
dùng khác -- miễn phí. Kiểm tra tài nguyên về cách Roblox hoạt động và làm thế nào con bạn có thể sử dụng
nó một cách an toàn.
9. Apex Legends. Một phiên bản nhẹ hơn của Fortnite, Apex Legends được chơi miễn phí và bao
gồm một hệ thống “ping” trực tiếp để giao tiếp trong trò chơi nhanh chóng. Những người phát trực
tiếp có ảnh hưởng, các đối thủ của YouTubers và eSports đang quảng bá trò chơi này khiến nó trở
nên rất phổ biến đối với thanh thiếu niên. Tìm câu trả lời về trò chơi này và đánh giá đầy đủ.
10. Steam. Steam đã trở thành nền tảng quan trọng nhất trong thế giới trò chơi PC. May mắn cho cha
mẹ, Steam có sự kiểm soát của cha mẹ. Tìm hiểu thêm về nền tảng chơi game đa năng này.
11. eSports. Giờ đây, eSports đã có mặt ở các trường trung học trên cả nước, game thủ tuổi teen của bạn có thể
biện minh cho việc chơi game là đào tạo, rèn luyện và thậm chí có thể giành được học bổng đại học. Tìm
hiểu thêm về Thể thao điện tử, bao gồm các trò chơi liên quan, đào tạo cần thiết và liệu con bạn có
những gì nó cần.
12. Kiểm soát của phụ huynh. Bạn có cần sự kiểm soát của cha mẹ? Các tùy chọn là gì? Họ có thực sự
làm việc không? Tại đây, tất cả mọi thứ bạn cần biết về hàng loạt giải pháp kiểm soát của phụ
huynh, từ cài đặt hệ điều hành đến giám sát các ứng dụng đến phần cứng mạng.
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Phần thưởng: Common Sense Media là tài nguyên phải đánh dấu cho các gia đình, cung cấp hàng nghìn bài đánh giá dựa trên độ
tuổi của phim, chương trình TV, sách, ứng dụng và trò chơi và các tài nguyên kịp thời để giúp các gia đình điều hướng các vấn đề và
mối quan tâm liên quan đến thời gian của trẻ, phương tiện truyền thông trực tuyến , công dân kỹ thuật số, và nhiều hơn nữa.
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