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Mạng lưới quốc gia bài trừ nạn bạo hành trong gia đình 

(NNEDV) và Facebook đã phối hợp để đưa ra các mẹo 

dành cho nạn nhân bị lạm dụng để bạn có thể sử dụng  

Facebook mà vẫn đảm bảo an toàn và kiểm soát được 

thông tin của mình. Hướng dẫn này nhằm mục đích 

giúp các nạn nhân của nạn bạo hành gia đình, xâm hại 

tình dục và lén theo dõi biết cách sử dụng Facebook 

theo cách đảm bảo rằng họ vừa có thể giữ kết nối với 

bạn bè và gia đình, vừa có thể kiểm soát sự an toàn và 

quyền riêng tư của mình để ngăn chặn những kẻ lạm 

dụng sử dụng sai, kẻ lén theo dõi và kẻ xấu  

theo dõi và lạm dụng mình.

NNEDV là cơ quan phát ngôn hàng đầu cho các 
nạn nhân của nạn bạo hành gia đình và là tổ chức ủng 
hộ họ bằng cách cung cấp nhiều chương trình và sáng 
kiến giúp giải quyết các nguyên nhân phức tạp và hậu 
quả có ảnh hưởng sâu rộng của nạn bạo hành gia đình. 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập nnedv.org.
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Truyền thông xã hội đang tạo ra 
một thế giới cởi mở hơn và kết 
nối rộng rãi hơn, cho phép mọi 
người chia sẻ những phần quan 
trọng nhất trong cuộc sống của họ 
với gia đình, bạn bè và cộng đồng.

LƯU Ý: 
Nếu bạn là nạn nhân của 

nạn bạo hành và cần được 
trợ giúp, hãy liên hệ với một 
tổ chức giải quyết vấn đề về 
sự an toàn của phụ nữ và/

hoặc nhân quyền. 



Nhìn chung, mọi bạn bè mà bạn thêm đều có thể xem nội dung bạn đăng và tùy thuộc 

vào cài đặt quyền riêng tư của bạn, bạn của bạn bè cũng có thể nhìn thấy nội dung 

bạn đăng. Đối với một số nạn nhân, việc từ chối kết bạn với người lạm dụng họ hoặc 

thậm chí chặn những kẻ này đều không thể thực hiện được và thậm chí còn dẫn đến 

hành vi kiểm soát và nguy hiểm hơn của kẻ lạm dụng. Sau đây là các cách để quản lý 

nội dung và người mà bạn chia sẻ cùng. 

Chọn đối tượng
Khi chia sẻ thông tin trên Facebook, bạn có thể chọn đối 
tượng nhìn thấy nội dung đó. Bạn có tùy chọn chia sẻ 
nội dung với Mọi người, Bạn bè, Chỉ mình tôi hoặc Tùy 
chỉnh—mang lại cho bạn quyền kiểm soát lớn nhất về 
cách bạn muốn chia sẻ bài viết. Bằng cách tạo các danh 
sách gồm những người bạn nhất định, bạn có thể nhanh 
chóng giới hạn đối tượng cho bất kỳ bài viết hoặc ảnh 
nào. Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn của bộ chọn đối 
tượng này như một phần của mỗi bài viết, album ảnh, 
đồng thời trên thông tin cơ bản của mình bên dưới phần 
Giới thiệu. Tuy nhiên, lưu ý rằng có một vài nội dung 
luôn được công khai (tìm hiểu thêm về nội dung sẽ luôn 
được công khai trên trang tiếp theo). Bạn có thể sử dụng 
tính năng “Xem với tư cách” để xem nội dung nào hiển 
thị với mọi người và bạn bè bằng cách nhấp vào biểu 
tượng lối tắt quyền riêng tư ở bên phải của trang cá 
nhân trên Facebook.

Hãy thận trọng khi chấp nhận lời mời 
kết bạn mới
Facebook dựa trên tên thực và danh tính xác thực, nơi 
mọi người thể hiện mình là ai trong thế giới thực. Đáng 
tiếc, có một số cá nhân lạm dụng sử dụng những thủ 
thuật thông minh nhằm giành quyền truy cập vào thông 
tin của nạn nhân. Nếu bạn nhận được một lời mời kết 
bạn từ ai đó mà bạn cho rằng đã là bạn bè mình, hãy 
hỏi họ xem họ có tạo trang cá nhân mới không. Trong 
một số trường hợp, những kẻ lạm dụng cố tình tạo các 
tài khoản giả mạo một người bạn của người mà chúng 
muốn kết nối.

Dạy cho con bạn
Một số trẻ vị thành niên có thể tin rằng có nhiều “bạn 
bè” là biểu tượng của địa vị và sự nổi tiếng. Hãy nói 
chuyện về quyền riêng tư và an toàn với con bạn và lý 
do con nên thận trọng khi chấp nhận lời mời kết bạn từ 
những người mà con không biết. 

Thảo luận về quyền riêng tư
Duy trì quyền riêng tư không phải lúc nào cũng tùy 
thuộc vào bạn vì bạn bè có thể đăng nội dung về bạn 
hoặc gắn thẻ bạn. Mặc dù bạn có thể quản lý việc 
những nội dung này có hiển thị trên Dòng thời gian của 
mình không (xem trên trang tiếp theo), các bài viết hoặc 
ảnh của bạn bè sẽ hiển thị trên Dòng thời gian của họ, 
bất kể cài đặt của chính bạn. Vì các nạn nhân bị lạm 
dụng có thể có bạn bè là bạn bè trên Facebook của kẻ 
lạm dụng, đây có thể là điều gây ái ngại. 

• Bỏ chọn hộp cho phép bạn bè của những người 
được gắn thẻ xem nội dung. Bạn có thể tìm hộp 
này trong tùy chọn quyền riêng tư tùy chỉnh bên 
dưới bộ chọn đối tượng. 

• Sử dụng công cụ phê duyệt thẻ để biết thời gian 
bạn được gắn thẻ và người gắn thẻ (tìm hiểu 
thêm về tính năng này trên trang 4). 

• Thảo luận về tùy chọn quyền riêng tư của bạn 
với bạn bè và gia đình. 

• Tìm hiểu xem nơi làm việc của bạn, địa điểm 
bạn hoạt động tình nguyện hoặc đại lý trong 
cộng đồng mà bạn tham gia có đăng thông tin 
về nhân viên, tình nguyện viên hay sự kiện và đề 
nghị giữ riêng tư thông tin của bạn hay không. 
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Để biết thêm thông tin về cách tạo các danh sách bạn bè trên Facebook, hãy 
nhấp vào đây: https://www.facebook.com/help/listsbasics

BẠN CÓ 
BIẾT?

Bạn có thể chọn 

người xem hoạt 

động trên Facebook 

của mình bằng cách 

đặt một cài đặt mặc 

định hoặc bằng cách 

chọn đối tượng trên 

từng bài viết.

hàng rào bảo vệ đầu tiên:   
QUẢN LÝ NGƯỜI XEM 
NỘI DUNG CỦA BẠN



Ai có thể xem nội dung bạn chia sẻ? 
Bạn có thể chọn người xem hoạt động trên Facebook của mình bằng 
cách đặt một cài đặt mặc định bên dưới “Cài đặt quyền riêng tư”/ “Ai 
có thể xem nội dung của tôi” hoặc bằng cách chọn đối tượng khi tạo 
từng bài viết. Bất cứ khi nào bạn chọn đối tượng ở vị trí nào, thông 
tin đó sẽ được ghi nhớ và đặt làm mặc định cho bài viết tiếp theo của 
bạn. Nói cách khác, nếu bạn đặt nội dung nào đó thành “Mọi người” 
hoặc thành “Bạn bè”, đó sẽ là đối tượng của bài viết tiếp theo trừ khi 
bạn thay đổi. Bạn có thể chặn một người bạn xem một bài viết cụ thể 
hoặc giới hạn bài viết của mình chỉ cho những người bạn đã chọn có 
thể xem thông qua việc sử dụng các danh sách như đã giải thích trên 
trang trước đó. Bạn cũng có thể giới hạn các đối tượng cho bài viết 
trong quá khứ nếu trước đó bạn không sử dụng cài đặt quyền riêng 
tư. Lưu ý rằng bạn kiểm soát quyền riêng tư cho chính thông tin của 
mình, nhưng nếu bạn đăng nội dung nào đó lên Dòng thời gian của 
người khác thì cài đặt quyền riêng tư của họ sẽ quyết định người có 
thể xem nội dung bạn đã đăng. 

Ai có thể tìm thấy bạn? 
Nếu bạn tuân thủ các Điều khoản dịch vụ sau của Facebook và sử 
dụng tên thực trên trang cá nhân thì bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm 
bạn và tìm trang cá nhân của bạn theo tên. Lượng thông tin của bạn 
mà họ có thể xem sẽ phụ thuộc vào cài đặt quyền riêng tư bạn đang 
sử dụng. Bạn cũng có thể kiểm soát người (nếu có) có thể tìm kiếm 

trang cá nhân của mình theo 
email hoặc số điện thoại. Bạn 
có thể quản lý những tùy chọn 
này trong trang Cài đặt quyền 
riêng tư hoặc trang Giới thiệu (di 
chuột qua nội dung để xem và 
chỉnh sửa cài đặt). Phần này cũng 
cho phép bạn giới hạn người có 
thể xem thông tin cá nhân khác 
của mình. Bạn cũng có thể chọn 
cho phép hoặc không cho phép 

các công cụ tìm kiếm liên kết trực tiếp đến Dòng thời gian của mình. 
Nếu lựa chọn này là “tắt”, khi ai đó tìm kiếm tên bạn trong một công 
cụ tìm kiếm như Google hoặc Bing hoặc trên trang web tìm người, 
trang cá nhân trên Facebook của bạn sẽ không xuất hiện. Tùy chọn 
này rất quan trọng đối với những nạn nhân muốn giảm thiểu lượng 
thông tin xuất hiện khi ai đó thực hiện tìm kiếm trực tuyến về họ. Tuy 
nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn đăng nội dung cho “Mọi 
người”, nội dung đó vẫn có thể xuất hiện trong công cụ tìm kiếm. 
Ngoài việc “tắt” cài đặt này, bạn có thể giới hạn người có thể xem các 
bài viết trong quá khứ và tương lai thông qua bộ chọn đối tượng. Tùy 
thuộc vào nội dung bạn chia sẻ và cài đặt quyền riêng tư của bạn, 
mọi người có thể tìm thấy bạn trong đời thực. Đối với các nạn nhân, 
quyền riêng tư của vị trí có thể là yếu tố quan trọng để giữ an toàn. 
Nếu bạn gửi tin nhắn trên Facebook thông qua điện thoại di động, 
hãy nhớ tắt tính năng chia sẻ vị trí, nếu không, người nhận tin nhắn 
có thể nhìn thấy vị trí thực tế của bạn, hoàn tất bằng một bản đồ.

Làm cách nào để kiểm soát việc được gắn thẻ? 
Gắn thẻ là một chức năng khác trong Facebook có thể cho phép  
người khác tìm thấy Dòng thời gian của bạn. Sử dụng cài đặt quyền 
riêng tư, bạn có thể chọn phê duyệt tất cả các thẻ trước khi chúng 
xuất hiện trên Dòng thời gian của bạn, giới hạn đối tượng của các 
bài viết mà mình được gắn thẻ và bạn có thể tắt tính năng “đề xuất 
thẻ”. Bạn cũng có thể xóa thẻ của chính mình, mặc dù việc xóa thẻ 
hoặc không phê duyệt thẻ cũng không xóa bài viết hoặc ảnh khỏi 
Facebook. Những tùy chọn đó chỉ cho phép bạn kiểm soát nội dung 
hiển thị trên Dòng thời gian của chính mình. Nếu bạn lo ngại về 
quyền riêng tư của mình, bạn có thể sử dụng các công cụ báo cáo xã 
hội của Facebook để yêu cầu những người đó xóa ảnh hoặc bài viết. 
Nếu nội dung đã đăng nào đó gây hại cho bạn và vi phạm các tiêu 
chuẩn cộng đồng của Facebook, bạn có thể báo cáo nội dung đó cho 
Facebook. Bạn cũng có thể thảo luận nội dung có hại và quấy rối với 
cơ quan thực thi pháp luật.

Những người khác nói gì về bạn? 
Mặc dù bạn không thể kiểm soát điều người khác nói về mình trên  
Dòng thời gian của họ và bất kỳ nơi nào khác trên Facebook nhưng 
bạn có thể kiểm soát điều họ nói về bạn trên Dòng thời gian của 
chính bạn. Bên dưới Dòng thời gian và gắn thẻ, bạn có thể kiểm soát 
người có thể đăng lên Dòng thời gian và người có thể xem Dòng thời 
gian của bạn.

Theo mặc định: nội dung nào sẽ luôn công khai 
Mặc dù Facebook cung cấp cho bạn rất nhiều tùy chọn để mở rộng 
quyền riêng tư của mình, một số thông tin sẽ luôn có sẵn nếu ai đó 
ghé qua Dòng thời gian của bạn. Thông tin này bao gồm tên, ảnh đại 
diện hiện tại, ảnh bìa hiện tại, mạng bạn tham gia, giới tính, tên người 
dùng và ID người dùng của bạn. Nạn nhân có thể muốn lập chiến 
lược về loại thông tin cần chia sẻ, sử dụng ảnh bìa hoặc ảnh đại diện 
chung hay xác định xem họ có muốn tham gia bất kỳ mạng nào để 
duy trì quyền riêng tư hay không. 

Thích hoặc bình luận về bài viết công khai: Lưu ý rằng các bài viết 
hoặc ảnh trên trang cá nhân của người khác hoặc trang của tổ chức 
sẽ sử dụng cài đặt quyền riêng tư họ đã đặt cho mục đó. Nói cách 
khác, nếu ảnh của người khác được đặt thành công khai (bất kỳ ai 
cũng có thể xem ảnh) và nếu bạn thích ảnh hoặc bình luận, bình luận 
của bạn và sự kiện bạn đã thích ảnh cũng sẽ được công khai.
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facebook.org/basics

lấy lại quyền kiểm soát:   
XEM LẠI CÀI ĐẶT 
QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Công cụ thông tin cơ bản về quyền riêng tư
Công cụ thông tin cơ bản về quyền riêng tư được thiết kế để cấp 
cho mọi người quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thông tin và trải 
nghiệm của họ trong Facebook. Sử dụng công cụ này để dễ dàng 
kiểm soát quyền riêng tư của bạn.



Cài đặt bảo mật kiểm soát người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Cài đặt 

này có thể rất quan trọng đối với nạn nhân. Một số kẻ lạm dụng sẽ cố truy cập vào tài 

khoản của nạn nhân bằng cách đoán mật khẩu. Bằng cách sử dụng cài đặt bảo mật, 

bạn có thể đảm bảo rằng người khác không thể đăng nhập vào tài khoản của mình. 

Một số cài đặt quan trọng đối với nạn nhân như sau:

Câu hỏi bảo mật 

Hầu hết các câu hỏi bảo mật là câu hỏi cá nhân tiêu 
chuẩn mà kẻ lạm dụng có thể biết câu trả lời hoặc có 
thể đoán. Không cần phải trả lời trung thực những câu 
hỏi này. Bạn có thể có chiến lược với câu trả lời của 
mình, sử dụng một từ hoặc cụm từ mà chỉ bạn nhớ để 
kẻ lạm dụng không thể đặt lại mật khẩu của bạn bằng 
cách đoán câu trả lời. 

Thông báo đăng nhập
Bạn có thể được thông báo bằng email hoặc tin nhắn văn 
bản nếu ai đó cố gắng truy cập tài khoản của bạn từ một 
máy tính hoặc thiết bị mà bạn chưa sử dụng trước đó. 

Phê duyệt đăng nhập 
Nếu bạn đang đăng nhập vào tài khoản của mình từ 
một trình duyệt web hoặc thiết bị khác, bạn phải có mã 
bảo mật để truy cập tài khoản của mình. 

Thiết bị đã nhận dạng 
Bạn có thể quản lý các thiết bị được phép truy cập vào tài 
khoản của mình và được thông báo nếu có thiết bị chưa 
xác định cố gắng truy cập tài khoản của bạn. Điều này 
đặc biệt hữu ích đối với nạn nhân từng muốn truy cập tài 
khoản của họ từ thiết bị của bạn bè mình nhưng hiện tại 
không còn muốn thiết bị đó có quyền truy cập nữa.

Các phiên hoạt động 
Đây là điều quan trọng cần lưu ý vì nó hiển thị các phiên 
đang hoạt động hoặc đã đăng nhập. Bạn có thể có các 
phiên hoạt động nếu bạn đã truy cập tài khoản của 
mình hoặc đang sử dụng một ứng dụng và quên đăng 
xuất. Phiên này cũng hiển thị nếu người khác có thể đã 
truy cập tài khoản của bạn. Trong trường hợp đó, bạn có 
thể chọn ‘Kết thúc hoạt động’. Việc này sẽ chặn không 
cho thiết bị đó tiếp tục truy cập tài khoản của bạn. 

Thông báo 
Facebook gửi thông báo cho bạn về nhiều hoạt động, 
bao gồm khi ai đó gửi cho bạn lời mời kết bạn, gắn thẻ 
bạn hoặc bình luận về nội dung nào đó bạn đã đăng. 
Xem hết mỗi thông báo trong số này và xác định khi bạn 
muốn được thông báo. Bạn có thể chọn nhận thông báo 
qua email, trên Facebook hoặc nhắn tin văn bản.

Công cụ tải thông tin của bạn xuống (DYI) 
Công cụ này cho phép bạn tải nội dung và thư tín với 
người khác từ tài khoản của bạn xuống, chẳng hạn như 
các bài viết và ảnh, bao gồm một số hoạt động không 
thể truy cập bằng cách đăng nhập như các quảng cáo 
mà bạn đã nhấp. Công cụ này là một trong những biện 
pháp tốt nhất để nạn nhân lưu giữ chứng cứ về lạm 
dụng, quấy rối và liên lạc không mong muốn. Sử dụng 
công cụ này sẽ ghi lại các bài viết đã được đăng lên 
Dòng thời gian của bạn, lời mời kết bạn, bạn bè bạn đã 
xóa, tất cả tin nhắn đã gửi và nhận (miễn là bạn chưa 
xóa chúng), lịch sử các địa chỉ IP đã truy cập tài khoản  
và hơn thế nữa. Lưu ý rằng lịch sử các địa chỉ IP truy cập 
tài khoản có thể không đầy đủ vì Facebook không giữ lại 
toàn bộ lịch sử. Để tải xuống thông tin này, hãy đi tới Cài 
đặt tài khoản chung và nhấp vào ‘tải xuống bản sao dữ 
liệu Facebook’. Bản tải xuống này sẽ chứa nhiều thông 
tin cá nhân của bạn nên điều quan trọng là phải cân 
nhắc xem có ai khác có thể truy cập email đã gửi đi và 
cẩn thận về nơi lưu email của bạn. Các nạn nhân cũng 
được khuyến khích ghi lại liên lạc quấy rối hoặc không 
mong muốn bằng cách chụp ảnh hoặc chụp ảnh màn 
hình trên máy tính. Một số nội dung, chẳng hạn như số 
lượt thích trên một bài viết, sẽ không được nêu trong DYI 
và nội dung khác có thể bị kẻ lạm dụng xóa trước khi 
quá trình tải xuống kết thúc. Ảnh giúp bảo vệ thông tin 
này trong trường hợp cần thiết. Để biết thêm thông tin 
về công cụ DYI, hãy truy cập:  
https://www.facebook.com/help/download.
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Kẻ lạm dụng, kẻ lén theo dõi và kẻ xấu sử dụng sai mục 
đích nhiều khoảng không trực tuyến để quấy rối các nạn 
nhân. Sử dụng Facebook sai mục đích bao gồm: đe dọa hoặc 
quấy rối ai đó thông qua các bài viết hoặc tin nhắn riêng tư; 
đăng thông tin hoặc ảnh khi chưa được phép của người đó 
nhằm gây hại hoặc đau khổ cho nạn nhân, chiếm được mật 
khẩu của nạn nhân và truy cập tài khoản trái phép hoặc giả 

mạo nạn nhân. Mặc dù những hành vi lạm dụng này là không 
chấp nhận được nhưng chúng có thể không vi phạm các Điều 
khoản dịch vụ của Facebook và xét riêng thì có thể bất hợp 
pháp hoặc không. Vì lý do đó, điều quan trọng các nạn nhân 
cần biết là mình có những tùy chọn gì và có những nguồn hỗ 
trợ nào có sẵn khi ai đó quấy rối họ qua Facebook.

Hủy kết bạn hoặc chặn một người là hai tùy chọn trong Facebook để xử 
lý ai đó đang làm phiền bạn. 

• Hủy kết bạn: Khi bạn hủy kết bạn với ai đó, điều đó nghĩa là người 
đó không thể xem các hoạt động (ảnh, cập nhật, bài viết) mà bạn 
đặt cho đối tượng “Bạn bè” nữa. Ngoài ra, hoạt động của họ sẽ 
không hiển thị trên Bảng tin của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ nhìn 
thấy bất kỳ nội dung nào công khai trên trang cá nhân của bạn, 
bao gồm mọi hoạt động bạn đăng có đối tượng là “Mọi người”, bài 
viết mà những người bạn chung đăng lên Dòng thời gian của bạn 
và mọi bình luận mà bạn đăng lên Dòng thời gian của người bạn 
chung. Họ cũng có thể gửi lại cho bạn lời mời kết bạn. 

• Chặn: Khi bạn chặn một người, họ sẽ không thể xem hoạt động 
trên Dòng thời gian của bạn, gửi tin nhắn cho bạn, gắn thẻ bạn 
hay gửi một lời mời kết bạn khác cho bạn (chặn sẽ tự động hủy kết 
bạn người đó). Bạn cũng không thể xem hoạt động của họ. Họ vẫn 
có thể xem thông tin và hoạt động công khai của bạn trong các 
ứng dụng hoặc nhóm. 

Hãy sử dụng khả năng phán đoán và bản năng của bạn khi xem xét thời 
gian của những tùy chọn này. Vì những kẻ lén theo dõi và lạm dụng dùng 
sự giám sát và đe dọa để duy trì quyền lực và sự điều khiển với các nạn 
nhân, khi nạn nhân giới hạn quyền truy cập, đôi khi, kẻ lạm dụng sẽ tìm các 
phương pháp kiểm soát khác hoặc gia tăng hành vi nguy hiểm, bao gồm 
tăng sự đe dọa và thậm chí tấn công. Kết thúc mối quan hệ hoặc liên lạc với 
kẻ lạm dụng có thể nguy hiểm cho nhiều nạn nhân nên điều quan trọng 
là phải lên kế hoạch về sự an toàn và nói chuyện với một người hỗ trợ nạn 
nhân được đào tạo. Nếu bạn lo ngại về điều mà người đó có thể thực hiện 
nếu bạn cắt đứt liên lạc, hãy gọi tới chương trình chống nạn bạo hành gia 
đình tại địa phương hoặc cảnh sát để biết thêm thông tin và được trợ giúp. 

Để tìm hiểu thêm về nạn bạo hành gia đình, lén theo dõi và lạm dụng, 
hãy liên hệ với một tổ chức ở gần bạn có chức năng giải quyết các vấn đề 
về sự an toàn của phụ nữ và/hoặc nhân quyền. Bạn cũng có thể truy cập 
www.nnedv.org.

Báo cáo một người, bài viết hoặc ảnh cho Facebook là bước mà bạn 
có thể thực hiện nếu cảm thấy rằng nội dung đang được đăng hoặc cách 
người đó sử dụng trang web gây hại. Bạn có thể thực hiện việc này từ 
Dòng thời gian của mình, từ một tin nhắn ai đó đã gửi cho bạn hoặc trên 
Bảng tin của bạn.

Bạn có thể báo cáo các bài viết trên Dòng thời gian của mình, bài viết mà 
bạn được gắn thẻ hoặc tin nhắn riêng tư. Bạn cũng có thể báo cáo một 
ảnh có hoặc không có thẻ của bạn. Để xem hướng dẫn nhanh về cách 
báo cáo các loại nội dung nhất định, hãy truy cập: www.facebook.com/
report.

Để biết thêm thông tin chung về cách báo cáo nội dung nào đó với 
Facebook, hãy truy cập: https://www.facebook.com/help/reportviolation. 

Khi sử dụng tùy chọn báo cáo, bạn cũng có lựa chọn liên hệ với người 
đã đăng nội dung đó để yêu cầu họ xóa hoặc chỉnh sửa nội dung và để 
thông báo cho người đáng tin cậy khác về nội dung mà bạn lo ngại.

Nếu nội dung vi phạm các Điều khoản dịch vụ của Facebook, chúng tôi 
có thể xóa nội dung đó. Facebook cũng có Tiêu chuẩn cộng đồng và 
sẽ xóa nội dung nếu nội dung chứa hành vi bạo lực hoặc đe dọa, bắt 
nạt hoặc quấy rối, ngôn từ kích động thù địch, bạo lực và bóc lột tình 
dục hoặc mạo danh. Truy cập liên kết sau: https://www.facebook.com/
communitystandards để biết danh sách đầy đủ các Tiêu chuẩn cộng đồng 
của Facebook và thông tin thêm về cách họ định nghĩa quấy rối và đe dọa.

ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý là nếu nạn nhân muốn giữ lại  
bằng chứng về mọi hành vi quấy rối, đe dọa hay các hành vi khác trên 
Facebook, họ nên chụp màn hình hoạt động đó hoặc sử dụng công cụ 
DYI để lưu lại trước khi gửi báo cáo yêu cầu gỡ xuống. Sau khi bị xóa, nội 
dung sẽ không thể truy cập lại được nữa.
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Các công cụ trong Facebook: 

Các công cụ để xử lý lạm dụng: https://www.facebook.com/help/addressingabuse 
Công cụ dành cho phụ huynh & các nhà giáo dục: https://www.facebook.com/
help/parents&educators

Để biết thêm thông tin về cách giải 
quyết lạm dụng trên Facebook, hãy 
xem các danh sách sau trên Trung tâm 
trợ giúp của Facebook:

https://www.facebook.com/communitystandards
https://www.facebook.com/communitystandards
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Một số bình luận hoặc bài viết có thể 
không vi phạm các Điều khoản dịch vụ của 
Facebook và do đó không bị xóa, ngay cả 
khi chúng nhằm mục đích và bạn nhận thấy 
là đe dọa hoặc quấy rối. 

Tùy chọn pháp lý

Nếu ai đó đang quấy rối bạn, đe dọa bạn 
hoặc khiến bạn cảm thấy không an toàn, 
bạn có thể nói với một người ủng hộ nạn 
nhân của bạo lực gia đình hoặc cơ quan 
thực thi pháp luật tại địa phương về các tùy 
chọn của mình. Họ sẽ có thể thảo luận về 
cách lưu giữ và ghi lại nội dung quấy rối trực 
tuyến, các tùy chọn pháp lý có sẵn và chiến 
lược để đảm bảo an toàn cho bạn trong 
trường hợp hành vi quấy rối và đe dọa gia 
tăng. Ngay cả khi bản thân các hành động 
của kẻ lạm dụng trên Facebook không vi 
phạm các Điều khoản dịch vụ của Facebook 
hoặc vi phạm bất kỳ luật nào, khi cân nhắc 
cùng nhau (ví dụ như một loạt các tin nhắn 
quấy rối mơ hồ) có thể cấu thành hành vi 
lén theo dõi hoặc quấy rối. 

Nếu bạn có hoặc đang yêu cầu một lệnh 
bảo vệ hoặc lệnh cách ly kẻ đó, hãy yêu cầu 
lệnh này kèm điều khoản giới hạn kẻ đó liên 
hệ với bạn thông qua bất kỳ hình thức nào 
bao gồm trực tuyến hoặc đăng thông tin 
hay ảnh có mặt bạn trực tuyến. Có nhiều 
tiểu bang đã đưa nội dung này vào mẫu 
lệnh bảo vệ. Các lệnh hiện hành có thể được 
sửa đổi để đưa thông tin này vào. 

Facebook có hướng dẫn về cách cơ quan 
thực thi pháp luật có thể liên hệ với họ 
nhằm thu thập thông tin cần thiết khi 
điều tra. Bạn có thể chia sẻ liên kết sau 
với viên chức làm việc với mình: https://
www.facebook.com/safety/groups/law/
guidelines/. 

Bên ngoài 
Facebook:

https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
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Để biết thêm thông tin: 
Truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về các 
tùy chọn quyền riêng tư & bảo mật của bạn trên 
Facebook:

Trang quyền riêng tư của Facebook:  
www.facebook.com/privacy

Trung tâm an toàn gia đình:  
www.facebook.com/safety

Công cụ & cài đặt quyền riêng tư cơ bản:  
www.facebook.com/help/privacybasics

Công cụ & mẹo bảo mật:  
www.facebook.com/help/securitytips

Dự án mạng an toàn của NNEDV: 
www.nnedv.org/safetynet

Tài nguyên mạng an toàn về an toàn trực tuyến: 
www.techsafety.org/resources

Tài liệu an toàn công nghệ của mạng an toàn: 
www.nnedv.org/safetynetdocs
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