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Một khởi xướng của Bộ Y tế NSW; Bộ Giáo dục và Đào tạo NSW; ban Thể Thao và Giải trí thuộc Cộng đồng NSW và Tổ 
chức Tim.
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Quý vị có biết?
  Việc dành ra quá nhiều thời gian ngồi một chỗ hoặc thời 
gian ‘tĩnh’ để xem TV, lướt mạng trực tuyến, chơi các trò 
chơi trên máy tính hoặc các trò chơi điện tử cầm tay có 
liên quan tới việc trẻ em trở nên béo phì hoặc dư cân.

  Trẻ em nào xem TV quá hơn 2 tiếng mỗi ngày thường có 
khuynh hướng là có chế độ ăn uống không lành mạnh, ít ăn 
trái cây và ít vận động thể lực.

  Gần nửa số trẻ em và thiếu niên tuổi từ 5 đến 15 tuổi dành 
ra quá 2 tiếng mỗi ngày vào các giải trí ‘màn ảnh nhỏ’.

  Trẻ em có khuynh hướng ăn vặt các thức ăn có nhiều 
đường, muối hoặc chất béo bão hòa khi các em đang  
xem TV.

Nên dành ra bao nhiêu thời gian trước màn 
ảnh nhỏ?
Khi trẻ em và thiếu niên dành ra thời gian trước màn ảnh nhỏ 
– để xem TV, trò chơi máy vi tính hoặc trò chơi điện tử cầm tay 
– việc này làm mất đi thời gian mà các em lẽ ra có thể chơi thể 
thao, vận động hoặc trò chơi ngoài trời.

Các hướng dẫn của Úc khuyến nghị rằng trẻ em và thiếu niên 
không nên dành ra quá 2 giờ mỗi ngày vào các giải trí ‘màn 
ảnh nhỏ’.

Trong lúc máy vi tính và TV có thể quý báu cho việc giáo dục 
và học tập; các lợi lộc về mặt sức khỏe, kỹ năng và sự vui thích 
mà trẻ em và thiếu niên có được qua việc vận động thể lực 
cũng là điều quan trọng không kém.

Mẹo vặt cho phụ huynh
  Trước khi quý vị mở máy TV hoặc máy vi tính cho con em 

của mình, hãy dừng lại và suy nghĩ – các em có thể dành 
ra thời gian này để vận động và sau đó được giải trí qua 
‘màn ảnh nhỏ’ không?

  Định ra giới hạn về việc xem TV. Nếu có chương trình 
chuyên biệt nào mà con quý vị muốn xem, hãy tắt TV sau 
khi chương trình đó kết thúc. Hoặc là, thu lại chương trình 
và sau đó cùng xem với các em.

  Đặt ra giới hạn đối với trò chơi vi tính và lên mạng trực 
tuyến – không quá 2 tiếng mỗi ngày và không vào những 
lúc trời còn sáng khi các em có thể ở bên ngoài và vận 
động thể lực.

  Đừng cho phép để TV hoặc máy vi tính trong phòng ngủ 
của con em quý vị. Để các máy này ở một khu vực chung 
trong nhà để quý vị có thể theo dõi việc sử dụng.

  Lập ra danh sách các trò chơi hoặc sinh hoạt vận động ngoài 
trời và trong nhà cho con em quý vị, để quý vị có thể đề nghị 
các sinh hoạt khác thay vì xem TV hoặc chơi trên máy vi tính.

Muốn biết thêm chi tiết và gợi ý về việc ăn uống lành mạnh 
và vận động thể lực, xem www.healthykids.nsw.gov.au

5 cách thức 
hướng đến 
lối sống  
lành mạnh

Giảm ăn vặt và 
chọn các món ăn 
lành mạnh hơn

Tắt TV hoặc 
máy vi tính và 
nên vận động

Nên vận động 
mỗi ngày

Chọn  
thức uống 

là nước

Ăn nhiều trái cây  
và rau quả

“Hãy đặt ra giới hạn cho các trò chơi vi tính 
và thời gian trên mạng trực tuyến”

Tắt TV hoặc máy vi tính  
và nên vận động
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