Hãy Đứng Lên Chống Lại Kẻ Ức HiếpTrên Mạng và Cho Con Em Một Nơi An Toàn Để Học
Khi trẻ em bị ức hiếp, nó có thể cướp đi sự an toàn và khả năng học ở trường. Hiện nay, pháp luật ở
Georgia cấm "truyền thống" ức hiếp xảy ra trong trường học hoặc ở tổ chức của trường, và chỉ đạo
hội đồng nhà trường làm theo chính sách yêu cầu báo cáo của thầy cô giáo, thông báo cho phụ
huynh, và các biện pháp kỷ luật thích hợp đối với kẻ ức hiếp. Tuy nhiên, với sự tăng cường sử dụng
mạng lưới, điện thoại di động, và Facebook, càng ngày càng nhiều trẻ em bị " ức hiếp trên mạng
lưới" và bị tổn thương bên ngoài trường học. Hiện nay, pháp luật của Georgia không bảo vệ trẻ em
chống lại hăm doạ trên mạng khi nó xảy ra bên ngoài trường học hoặc qua sự sử dụng điện thoại và
may vi tính.
 Dai dẳng và nghiêm trọng ức hiếp dẫn đến giảm xuất trong kết quả học tập , mất an toàn hoặc
một cảm giác đe dọa trong trường học. Và không cung cấp biện pháp bảo vệ cho trẻ em của
chúng ta có thể dẫn đến kết quả cực kỳ bi thảm: một nghiên cứu của trường Đại học Yale phát
hiện ra rằng các nạn nhân bị ức hiếp hai đến 9 lần nhiều hơn sẽ báo cáo ý nghĩ tự tử cao hơn so
với các trẻ em khác.
 Sinh viên người Mỹ gốc Á đang bị hiếp đáp nhiều hơn, và đe doạ trực tuyến trong mạng lưới
thường xuyên hơn, hơn tất cả các nhóm chủng tộc lớn khác. Theo một khảo sát năm 2009 của
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, tỷ lệ sinh viên châu Á bị hiếp đáp đã cao hơn so với bất kỳ nhóm chủng tộc
lớn khác. Sinh viên châu Á cũng bị đe doạ trực tuyến bốn lần nhiều hơn so với số sinh viên trung
bình. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng các loại chiến thuật ức hiếp thường xuyên được sử
dụng trên các sinh viên châu Á so với các sinh viên khác là lời nói ghét phân biệt chủng tộc.
 Hăm dọa trên mạng kết quả tại hại nhiều hơn so với truyền thống ức hiếp. Em đã bị đe doạ trên
mạng có nhiều khả năng tham gia đánh nhau so với trẻ em bị truyền thống ức hiếp trong trường
học theo các Bộ Giáo Dục. Hơn nữa, trẻ em đã bị ức hiếp trên mạng báo cáo cảm thấy lo sợ về sự
an toàn của họ trong trường học hơn so với trẻ em đã bị ức hiếp.
 Truyền thông và rào cản văn hóa làm cho nó khó khăn hơn cho các trường học để ngăn ngừa và
ứng phó với ức hiếp trẻ em nhập cư. Trường học thường thiếu các nguồn lực ngôn ngữ và biện
chế để đáp ứng hiệu quả khi sinh viên nhập cư báo cáo sự cố hăm dọa trên mạng. Các vấn đề có
thể xảy ra trong các trường học đang đối phó với một cơ thể sinh viên thay đổi nhanh chóng
như nhiều trường học ở Atlanta. Giáo dục cần phải cung cấp hỗ trợ để con em chúng ta có thể
học hỏi.
Sinh viên châu Á đang bị bắt nạt vìchủng tộc của họ và được chịu hoàn cảnh không thể chịu
đựng nổi cả trong và ngoài trường học của họ . Tất cả chúng ta nên làm một phần nhiệm vụ của
chúng ta để ngăn chặn hăm dọa trên mạng và ủng hộ về luật pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ hạnh
phúc của con em chúng ta.
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