
Luật lệ được tạo nên và mọi người hãy cùng nhau tuân thủ!Luật lệ được tạo nên và mọi người hãy cùng nhau tuân thủ!
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OKURANAI
Không gửi ảnh

ZETTAI AWANAI
Tuyệt đối không gặp

NOSENAI
Không đăng tải thông 
tin cá nhân

KAKIKOMANAI
Không viết 
những lời nói 
xấu,.v.v…

MINAI
Không xem 
những trang 
web có hại

SAGASANAI
Không tìm kiếm 
các mối quan hệ, 
cuộc gặp gỡ

MAMORU
Tuân thủ 
quy định, 
luật lệ

ヒ
ヒ
ヒ

♥ Xin chào, mình hiện 

đang là học sinh trung 

học năm thứ ba. Năm 

nay mình 15 tuổi. Mình 

sẽ chờ tin nhắn!

＊Hồ sơ＊
Tôi là □□□. Hiện tôi đang 
sống ở ○○, là học sinh năm 
thứ hai tại trường △△. Nếu 

bạn là người 
cũng thích 
phim ảnh, hãy 
cùng trao đổi 
thông tin nhé!

Địa chỉ E-mail
顔写真

Thông tin
cá nhân

Vừa mới 
đánh bom 
trường học 
rồi
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pháp
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Tẩy chay 
con bé
đó đi
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"Mình cũng
   sẽ gửi ảnh.
  Thế nên, bạn
      cũng gửi
       đi nhé!"
         A-ko
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A-ko này,
bí mật của chỉ

2 bọn mình
thôi đấy

nhé!

Chất kích thích, các loại thuốc nguy
hiểm

Trangweb bạo lực

Trang web 

hẹn hò, 

kết đôi

Trang web 
người lớn

Thông tin 

gây hại

Sàng lọc

Không viết những lời nói xấu, bôi 
nhọ hoặc làm khó người khác

Hãy sàng lọc để không truy cập,
xem những trang web có hại

Không tìm kiếm các mối quan hệ, cuộc 
gặp gỡ, hẹn hò qua mạng xã hội

Hãy tuân thủ quy định về việc 
tiêu vặt hay giờ giới nghiêm 
mà gia đình đã đặt ra nhé !

Không gửi những tấm hình nhạy 
cảm.

Tuyệt đối không gặp những người 
quen biết qua mạng xã hội

Không đăng tải thông tin cá 
nhân như tên, địa chỉ, trường 
học,.v.v…

"おぜのかみさま"- "O-ZE-NO-KA-MI-SA-MA" có nghĩa là gì? 
"O-ZE-NO-KA-MI-SA-MA" là 7 quy ước bảo vệ trẻ em bởi tội phạm mạng xã hội.
Qua "O-ZE-NO-KA-MI-SA-MA", hãy sử dụng mạng xã hội đúng cách nhé !

"Oze" có nghĩa là gì? 
"Oze" là cao nguyên đầm lầy với những thực vật hiếm thuộc phía bắc tỉnh 
Gunma

Gunma Prefecture, Gunma Prefectural PoliceGunma Prefecture, Gunma Prefectural Police

O-ZE-NO-KA-MI-SA-MAO-ZE-NO-KA-MI-SA-MA



Tuân thủ quy định, luật lệ
●Gần đây, có rất nhiều những trường hợp trẻ quá ham 

mê trò chơi, ứng dụng giải trí trên mạng xã hội dẫn đến 
ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, thành tích học tập sa 
sút, mất một khoản tiền khá lớn để phục vụ cho việc 
chơi game. 

●Các bậc phụ huynh hãy lưu tâm đến việc sử dụng mạng 
xã hội của trẻ, thiết lập những quy định về thời gian, địa 
điểm, số tiền được phép để có thể sử dụng mạng xã hội.

Gây hại bằng những trò chơi

Không xem những trang web có hại
●Những thông tin nguy hiểm có hại đang tràn ngập trên 

mạng xã hội.
●Hãy cùng thiết lập sàng lọc thông tin mạng để bảo vệ 

trẻ em.
●Theo luật pháp, việc thiết lập sàng lọc thông tin mạng 

là nghĩa vụ đối với những thanh thiếu niên dưới 18 tuổi 
đang sử dụng điện thoại di động, smart phone,.v.v…

Cùng bảo vệ trẻ em bằng việc 
sàng lọc thông tin mạng!

Không đăng tải thông tin cá nhân

●Đã có những trường hợp tin nhắn, ảnh, cho đến 
thông tin cá nhân được đăng tải trên mạng xã 
hội của người dùng bị tìm kiếm và lạm dụng. 

●Tuyệt đối không được gửi, công khai hình ảnh 
một cách tùy ý.

Gây hại bằng cách theo dõi

Không gửi ảnh
●Không được tin những người yêu cầu gửi ảnh 

cho họ!

●Một khi những tấm hình được gửi đi, sẽ không 
thể thu hồi lại được. Và có thể, những tấm hình 
đó sẽ bị phát tán trên mạng. 

●Hãy từ chối yêu cầu như vậy. Khi không thể không 
lưu tâm, hãy cùng trao đổi với phụ huynh!

Gây hại cho trẻ em bằng hình ảnh đồi trụy

Không tìm kiếm các mối quan hệ, cuộc gặp gỡ
●Đối với trẻ em, việc đăng tải những nội dung rủ 

rê người khác giới trên những trang web hẹn 
hò, kết nối cũng là việc làm vi pháp. 

●Trên mạng xã hội có rất nhiều những kẻ xấu dụ 
dỗ trẻ em. Chính vì vậy, tuyệt đối không tìm 
kiếm, kết nối, hẹn hò với người không quen biết 
trên mạng xã hội.

Dụ dỗ trẻ em cũng là hành vi 
phạm tội!

Không viết những lời nói xấu,.v.v…
●Đăng tải những lời nói xấu, dọa nạt, phỉ báng, 

uy hiếp, tống tiền,.v.v… đều là những hành vi 
phạm tội. Hãy dừng việc làm tổn thương người 
khác bằng những nội dung đăng tải như vậy.    

●Đăng tải những nội dung như: "Tôi đã đánh 
bom trường học",.v.v… cũng là hành vi phạm tội

Hành vi bắt nạt qua mạng xã 
hội cũng là hành vi phạm tội

Tuyệt đối không gặp
●Sẽ rất nguy hiểm nếu đi gặp những người quen 

biết qua mạng xã hội. Khả năng sẽ gặp nhiều 
rắc rối, bất trắc.  

●Sẽ thật là nguy hiểm nếu nghĩ rằng: "Chắc là 
mình sẽ không sao đâu", "Người đó là người có 
thể tin tưởng được"

Gây hại bằng những hành vi dâm tục

☎０２７−２２１−１６１６
  　　　  （chỉ tiếng Nhật）
Gunma Prefectural Police Headquarters
Department of Community Safety
Children and Women's Safety Division

Tư vấn về những vấn đề liên quan tới 
xâm hại, tội phạm vị thành niên:

☎０２７−８９７−２９６６
  　　　  （chỉ tiếng Nhật）
Department of Lifestyle Support and Children's Services 
Child Welfare and Youth Support Division

Hỏi đáp về những vấn đề liên quan đến
"O-ZE-NO-KA-MI-SA-MA"

みやまちゃん上州くん
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