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Xanthi Pinkerton Thông báo của 
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Ngày 24 tháng 5 năm 2017 

Thưa Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ, 

Mục đích của bức thư này là để thông báo cho bạn về những "thách thức" của học sinh     
được chia xẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội. Khi nhiều học sinh bước vào kỳ     
nghỉ hè, hạnh phúc và sự an toàn của họ vẫn là ưu tiên hàng đầu và Truyền Thông Chung     
(Common Sense Media) xác định khu vực trong đó có những người xử dụng thông tin trên mạng thường xuyên và 
hữu hiệu, chúng tôi muốn cho bạn nhận thức được "những thách thức" cụ thể được ghi nhận trong một bài báo xuất 
bản bởi www.commonsensemedia.org đã gây ra mối quan tâm ở nhiều khu học chánh.  

Theo bài báo, những "thách thức" cụ thể đang có xu hướng giữa các thanh thiếu niên, lan truyền trên các phương tiện 
truyền thông xã hội và mặc dù "trẻ em đang xem những thách thức này trên YouTube chỉ để giải trí ... một số thách 
thức tạo cảm hứng cho trẻ tự mình thử”. Dưới đây là một vài "những thách thức" chúng tôi muốn cho bạn biết và xem 
trong mùa hè khi con bạn không đi học. (Mục của bài báo:12 YouTube Challenges Your Kid Will Try, được viết bởi 
CSM’s Senior Editor of Parent Education, Christine Elgersma.) 

Làm gì để đưa ra những thách thức này với con bạn? 

 Backpack Challenge

 Kylie Lip Challenge

 Choking/Fainting/Pass-Out Challenge

 Salt and Ice Challenge

 Blue Whale Challenge 

 Nói về điều đó.
 Yêu cầu họ suy nghĩ.

 Nhận biết áp lực của bạn bè.

 Cập nhật thông tin.

 Mô hình những thói quen trực tuyến có trách nhiệm. 

Ngoài ra, các nguồn lực của Học khu sau đây sẵn có để giúp quý vị xử dụng khi nói chuyện với con về 
việc giữ gìn sức khỏe, trí tuệ và học tập lành mạnh: 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc sự quan tâm gì, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với trường của bạn hoặc 

liên hệ với Dịch vụ Học sinh của HỌC KHU VÙNG ELK GROVE (916) 686-7780.
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