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Bộ phim “Screenagers” sẽ được trình chiếu tại 
Trường Trung Học Cấp 2 Sellwood 
Con em của quí vị có luôn dán mắt vào điện thoại hoặc máy tính không? Có bao giờ quí vị tự hỏi 
điều này có làm tổn thương hoặc gây hại cho đứa trẻ hoặc em thiếu niên mà quí vị yêu thương 
không? Bộ phim tài liệu được hoan nghênh rộng rãi "Screenagers" sẽ được hội PTA của Trường 
Trung Học Cấp 2 Sellwood trình chiếu tại phòng tập thể dục của nhà trường vào ngày Thứ Năm, 
15 tháng Ba từ 7giờ đến 8giờ15 tối. 

Bộ phim này xem xét ảnh hưởng của thời gian sử dụng các máy trực tuyến đối với sự phát triển 
của trí óc do một bác sĩ và cũng là nhà làm phim ở Seattle, Delaney Ruston, biên soạn và làm đạo 
diễn. Bà Ruston dùng chính sự khó khăn của gia đình bà trong việc kiểm soát thời gian sử dụng 
trên màn hình như là cách để tìm hiểu những tác động của phương tiện truyền thông xã hội, trò 
chơi điện tử và việc sử dụng Internet quá mức của những người trẻ tuổi. 

Các học sinh, các tác giả, các nhà tâm lý học và các khoa học gia về não bộ cân nhắc thời gian 
dành trên màn hình có ảnh hưởng như thế nào đến trí tuệ của những người trẻ và đưa ra những 
đề nghị về cách trẻ em có thể điều hướng về thế giới số (digital world). 

Karl Newsome, hiệu trưởng của trường Sellwood nói: "Đây là một vấn đề ảnh hưởng đến tất cả 
các gia đình, các giáo viên và các em học sinh, vì vậy việc cộng đồng trường Sellwood có cơ hội 
để xem bộ phim này là điều rất quan trọng để biết được những cách thức hướng dẫn việc sử 
dụng kỹ thuật một cách có hiệu quả và lành mạnh.” 

Vào cửa: miễn phí cho trẻ em và $5 cho người lớn. 

-Pamela Jordan 

 


