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CHÍNH SÁCH VỀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
 

CHÍNH SÁCH 

Kể từ 2020, tất cả các trường công tại tiểu bang Victoria được yêu cầu để thực hiện chính sách 
mới về điện thoại di động. Chính sách này yêu cầu tất cả các điện thoại di động mang vào trường 
phải tắt máy và cất giữ an toàn trong ngày học. 

Mục đích của chính sách là để cung cấp:  

• một môi trường an toàn cho học sinh học tập mà không sử dụng điện thoại di động không 
thích hợp (kể cả việc hiếp đáp trên mạng) hoặc bị lo ra  

• các cơ hội tốt hơn cho giao tiếp xã hội và hoạt động thể chất trong giờ chơi và giờ ăn trưa. 

 

NGHIÊN CỨU 

Chính sách về điện thoại di động dựa trên thông tin của nghiên cứu qua đó cho thấy điện thoại di 
động có thể cản trở việc học trong lớp gây nên vấn đề sử dụng sai cách tại trường. Nghiên cứu 
cũng tìm thấy rằng xài điện thoại di động không kiểm soát trong lớp có thể làm ảnh hưởng đến 
khả năng suy nghĩ, học hỏi và ghi nhớ, chú ý và cảm xúc của học sinh. Bản tóm tắt của cuộc 
nghiên cứu này có đăng trên trang mạng của Bộ Giáo dục & Huấn nghệ  
www.education.vic.gov.au (tìm: mobile phone). 

 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Học sinh vẫn có thể mang điện thoại di động đến trường không?  
Học sinh có thể mang điện thoại di động đến trường, nhưng phải tắt điện thoại và cất giữ cẩn thận 
an toàn trong ngày học. Phụ huynh vẫn có thể liên lạc với con cái thông qua văn phòng nếu cần. 
 
Có ngoạ i lệ cho sử dụng không?  
Chính sách điện thoại di động có một số nhỏ ngoại lệ. Ví dụ, khi dùng điện thoại di động để quản 
lý tình trạng sức khỏe, hoặc để hỗ trợ cho học tập trong lớp. Giáo viên có thể cấp ngoại lệ về việc 
học tập trong lớp. Tất cả các ngoại lệ khác đều do hiệu trưởng cấp phép. Để có thêm thông tin về 
ngoại lệ, xin liên lạc với trường con quý vị. 
 
Học sinh b ị bắt gặp xài điện thoại di động trong giờ ở trường thì sao? 
Học sinh xài điện thoại di động ở trường sẽ chịu hình thức kỷ luật theo chính sách hiện hành của 
trường. Trường con quý vị sẽ cho thông tin thêm về điều này. 
 
Chính sách này có áp dụng cho những thiết bị di động khác như đồng hồ thông minh 
không? 
Chính sách mới hiện nay không áp dụng cho những kỹ thuật mang tay như đồng hồ thông minh, 
và/ hoặc máy tính bảng, nếu mang chúng vào trường phải tắt máy. Nhà trường có thể chọn việc 
hạn chế sử dụng bao gồm những thiết bị này trong chính sách ở trường địa phương. 

 

ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN 

Xin liên lạc trường con quý vị để xem về chính sách điện thoại di động của trường. 


