
Năm tháng ngày
Kínhgửi Công ty NTT Docomo

Bản yêu cầu khôngcần thiếtdùngdịch vụ lọcđường link
（spmode／mopera U／imode）

Người  đăngkí （người giám   hộ ）

Họ tên

Địachỉ 

Số điện thoại （ ） － （※1）

Tôi ,với tưcáchlàngườigiámhộcủa thanhthiếuniênlàngườisửdụngđiệnthoại（※2） ,yêucầukhôngsửdụngdịchvụ lọcđường link 
với lídođượcghinhưdướiđây.

● Lí do khôngcần thiết dịch vụ lọc đường link .

Xin vui lòng ghi lên ô
trống phía trên con số ghi
lí do không cần thiết bên
phải.

1. Vì ngườisử dụng là thanh thiếuniênđang đi làm , nênviệc sử dụng dịch vụ lọc đường link sẽ gây
cảntrởđếncôngviệccủa thanhthiếuniên.

2. Vì người sử dụng là thanh thiếu niên có mang khuyết tật về thân thể ,hoặc đang bị bệnh nên việc
sử dụng dịch vụ lọc đường link sẽ gây cản trở đáng kể đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của
thanh thiếuniên.

3. Vì người giám hộ sẽ nắm bắt 1 cách thíchhợp tình trạng sử dụng internet trên điện thoại của thanh
thiếuniênnênkhôngđể xảy raviệc thanhthiếuniênđọcxemnhững thôngtincóhại trên internet.

● Mục ghi thôngtinsốđiệnthoạimà thanh thiếuniênđangsửdụng.

Tên chủ hợp đồng

Số điện thoạiđã đăng kí（※3） 0 0 - -

Dịch  vụ  ISPđã đăngkí(※4) sp mode mopera U i mode

● Những  điều cần lưu ý.
1. Việcsử dụng internetcó trườnghợp tạo ra nguycơ tiếp xúc với thông tincó hạigây cản trởđếnsự phát triển lànhmạnh của thanh

thiếu niên.Ngoài ra, việc sử dụng internet tiềm ẩn những nguy cơ như dưới đây nên trường hợp không đăng kí hoặc hủy bỏ dịch vụ
lọcđường linkxinhãy lưuý kỹ.

（１） Có nhiều trườnghợp bị dính líu vào các vụ phạm tội do truy cập vào các trang mạng có biểu hiện bạo lực , trangmạngngười
lớn, trang mạng cộng đồng, trang mạng hẹn hò.Trong số vụ phạm tội liên quan đến 「trang mạng cộngđồng」,việc truy cập bằng
cáchsửdụngđiện thoạidiđộngchiếm88 ％ trên tổngsố vụ. （Theosố liệucôngbốcủaBộcảnhsát tháng4 nămHeisei29）

（２）Số lượng thanh thiếu niên gặp vấn đề ngày càng tăng do trao đổi thông tin với người không quen biết thông qua các trang
mạngxãhộivàtrang blog.

（３）Việc viết 1 cách thiếu trách nhiệm thông tin cá nhân của người khác lên các trang mạng như trang blog, trang thông tin, dẫn
đếnviệc trở thànhngườigâyhạilàmtổnhạidanh tiếng, vukhốngnhạobángngườikhác.

2.Trong trường hợp cho trẻ nhỏ sử dụng điện thoại di động thì nên thảo luận kỹ và đưa ra các quy tắc về các vấn đề như mục đích sử
dụng– cáchdùng– khoảngthờigiansửdụng– chiphídùng.Thêm vàođó,hãyxem xét lạicácquytắcđómộtcách thườngxuyên.

※1 Trong trường hợpngười làmđơn （ngườigiámhộ ） khôngnộpđơntrựctiếpthìcó trườnghợpsẽ liên lạcđếnngười làmđơn （ngườigiám hộ ） để xácnhận 

thông tin.

※2 Trênvăn bản 「Thanh thiếu niên」 là chỉ thanh thiếu niên chưađủ 18 tuổi. Những trường hợpcần thiết nộp đơnnày là trường hợp người sử dụng chưa đủ 18 tuổi 

hoặctrườnghợpngười làmhợpđồngchưađủ18 tuổimuốnhủyhoặckhôngmuốnsửdụngdịchvụ lọcđường link.

Chú ý ： Trường hợp xác nhận được nội dung đã ghi sai khác với sự thật thì sẽ được coi là chưa đăng ký việc không có yêu cầu cung cấp dịch vụ lọc đường link 

và chúngtôisẽcungcấpdịchvụlọcđường linkđãđượchướngdẫntạicửahàng.Vìvậyxinhãy lưuý.

※3Xinvui lòngghisốđiệnthoạiđãđăng kíngoại trừtrườnghợpđăngkíhợpđồngđiệnthoạimới.

※4 Xinvui lòng lựachọndịchvụ ISPcáimàkhôngcầnthiếtdịchvụ lọcđường link.
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