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Giới thiệu về Twitter
Tìm hiểu về nền tảng mạng xã hội Twitter, công dụng của nó, và cách tạo và tận 
hưởng an toàn tài khoản Twitter của quý vị.

Twitter là gì?
Twitter là một trong những ứng dụng truyền thông xã hội 
lớn nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Người 
dùng chia sẻ suy nghĩ của mình những người theo dõi mình 
qua các đoạn văn nhỏ gọi là kêu chiêm chiếp (tweets).

Tweet có thể:

• có tối đa 280 ký tự 

• bao gồm chữ viết, ảnh hoặc video ngắn.

Cách truy cập Twitter
Twitter có thể được sử dụng: 

• trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay

• bằng cách gõ https//twitter.com vào trình duyệt mạng của quý vị 

• trên các thiết bị di động, bao gồm điện thoại và máy tính bảng

• bằng cách cài đặt một ứng dụng chính thức. 

Twitter hoạt động ra sao
Khi một người dùng Twitter đăng một tweet:

• Những người dùng khác mà theo dõi người đó có thể 
nhìn thấy nó.

• Tweet đó sẽ xuất hiện trên Dòng thời gian (Timeline), 
còn gọi là Bảng tin (feed), của từng người theo dõi 

• Người dùng có thể đọc hoặc tương tác với tweet.

Văn bản, ảnh và hình ảnh được 
chia sẻ trên Twitter dưới dạng một 

'tweet'

Các tweet xuất hiện trên Dòng 
thời gian (Timeline), hoặc 'bảng tin 

(feed)', của một người dùng
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Giới thiệu về Twitter
Người dùng tương tác với các tweet bằng cách:

• Thích (Liking): Tán thành một tweet

• Trả lời (Replying): Nhận xét về tweet của một người

• Chuyển tiếp (Retweeting): Chia sẻ tweet đó với những người theo dõi của mình

• Trích dẫn (Quoting): Chia sẻ một tweet cùng với bình luận của mình

• Chia sẻ (Sharing): Chia sẻ một tweet ra bên ngoài nền tảng Twitter.

Chỉ tải xuống thiết bị di động của quý vị những ứng dụng từ App Store 
chính thức dành cho các thiết bị của Apple, hoặc Google Play dành 
cho các thiết bị Android. Trước khi tải xuống một ứng dụng, quý vị hãy 
kiểm tra tính xác thực của ứng dụng đó bằng cách nhìn vào Nhà sản 
xuất ứng dụng, xếp hạng sao của ứng dụng do những người khác đánh 
giá, và các bài đánh giá do người dùng ứng dụng viết.

Dòng thời gian
Các tweet của những người dùng Twitter mà quý vị theo dõi 
xuất hiện trên màn hình Chính (Home) trên Dòng thời gian 
(Timeline). Quý vị cũng sẽ thấy nội dung liên quan đến 
những sở thích quý vị đưa ra khi đăng ký với Twitter.

Một số nội dung này có thể bao gồm cả quảng cáo, cái mà 
Twitter sử dụng để kiếm tiền. Nếu quảng cáo không liên 
quan đến sở thích của mình, quý vị có thể tìm hiểu cách cá 
nhân hóa chúng sau trong tờ hướng dẫn này. 

Người được theo dõi và Người theo dõi
Khi đăng ký với Twitter, quý vị sẽ chọn một số lĩnh vực quan 
tâm và một số tài khoản người dùng quý vị có thể muốn 
Theo dõi (Follow).

Những người dùng Twitter khác cũng có thể theo dõi quý vị, 
và sẽ thấy các tweet của quý vị trên Dòng thời gian của họ. 
Đây là những Người theo dõi (Followers) của quý vị.

Bảng tin Twitter của quý vị sẽ có 
các quảng cáo cần được điều 

chỉnh để phù hợp với sở thích của 
quý vị
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Các biểu tượng màn hình Chính
Bốn biểu tượng chính trên màn hình Chính của Twitter cho phép quý vị truy cập:

• Màn hình Chính (The Home screen), là nơi quý vị sẽ thấy Dòng thời gian của mình

• Chức năng tìm kiếm (the Search function), để quý vị có thể tìm nội dung và người dùng mới
theo các từ khóa hoặc chủ đề đang thịnh hành

• Thông báo (Notifications), để quý vị có thể xem tin nhắn từ Twitter về những người dùng đã
tương tác với các tweet của quý vị

• Tin nhắn (Messages), để quý vị có thể giao tiếp với những người dùng khác qua tin nhắn riêng.

Lệnh đơn Hồ sơ
Lệnh đơn hồ sơ nằm ở góc trên cùng bên trái màn hình.  
Nó trông giống như ba đường nằm ngang xếp chồng lên 
nhau. Nó cho thấy:

• Có bao nhiêu người dùng đang theo dõi quý vị

• Có bao nhiêu người dùng quý vị đang theo dõi

• Các đường dẫn đến hồ sơ và thông tin cá nhân của quý vị

• Một đường dẫn đến Trung tâm Trợ giúp (Help Center)

• Một đường dẫn đến Cài đặt và Quyền riêng tư
(Settings and Privacy).

Cách tạo một tài khoản Twitter
Việc tạo tài khoản Twitter sẽ giống nhau trên các thiết bị di động khác nhau, mặc dù một số bước 
có thể thay đổi một chút. Quý vị cũng có thể tạo một tài khoản trên máy tính để bàn hoặc máy tính 
xách tay. Hãy cùng tìm hiểu cách tạo an toàn tài khoản Twitter của quý vị trên một thiết bị di động. 

Bắt đầu

Để tải xuống ứng dụng Twitter, hãy sử dụng App store nếu quý vị có một thiết bị Apple hoặc 
Google Play Store nếu quý vị đang sử dụng Android. 

Gõ Twitter vào trường Tìm kiếm (Search field) và chọn ứng dụng Twitter chính thức từ các kết 
quả tìm kiếm.

Để truy cập Twitter từ máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, gõ https://twitter.com vào Thanh 
tìm kiếm (Search bar) trong trình duyệt mạng của quý vị rồi nhấn Nhập (Enter).

Lệnh đơn Hồ sơ chứa các thông 
tin về tài khoản của quý vị, và một 

số đường dẫn hữu ích
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Giới thiệu về Twitter
Tạo tài khoản của quý vị

Sau khi cài đặt xong ứng dụng Twitter, tìm ứng dụng đó trên màn hình Chính của quý 
vị và nhấn vào để mở nó.

Quý vị sẽ được hỏi những thông tin sau:

• Tên

• Địa chỉ email hoặc số điện thoại

• Ngày sinh

Nhập vào các chi tiết rồi nhấn Tiếp theo (Next).

Quý vị không cần phải nhập chính xác ngày sinh hoặc họ tên đầy đủ của mình vào 
các trường này nếu không thấy thoải mái. Quý vị có thể chỉ nhập tên của mình rồi tự 
nghĩ ra một ngày sinh khi đăng ký một tài khoản Twitter.

Hãy nhớ rằng, quý vị phải luôn kiểm tra về người sản 
xuất ứng dụng, các đánh giá của nó và bất cứ phản 
hồi nào của người khác về ứng dụng đó trước khi tải 
nó xuống thiết bị của quý vị.

Hoàn thiện trải nghiệm của quý vị

Twitter sẽ gợi ý quý vị hoàn thiện trải nghiệm của mình bằng cách cho phép ứng dụng 
theo dõi lịch sử tìm kiếm trên internet của quý vị. 

Điều này không bắt buộc khi đăng ký Twitter, nên chúng tôi khuyên quý vị tắt tùy chọn 
này đi bằng cách nhấn vào công tắc hoặc chọn Không (No). Quý vị có thể thay đổi 
điều này sau trong lệnh đơn Cài đặt Tài khoản (Account Settings).

Đăng ký tài khoản của quý vị 

Bây giờ nhấn Tạo tài khoản (Create account) nếu quý vị đang sử dụng một thiết bị 
Apple hoặc Đăng ký (Sign up) nếu quý vị sử dụng một thiết bị Android. 

Twitter sẽ gửi một mã duy nhất đến địa chỉ email hoặc điện thoại quý vị cung cấp. 
Nhập nó vào trường trên màn hình và nhấn Tiếp theo (Next).

beconnected.esafety.gov.au
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Giới thiệu về Twitter
Tạo mật khẩu cho tài khoản Twitter của quý vị

Chọn một mật khẩu mạnh, dễ nhớ cho quý vị nhưng khó 
đoán với người khác. Mật khẩu mạnh bao gồm:

• chữ hoa và chữ thường

• số

• ký hiệu hoặc dấu chấm câu.

Thêm ảnh hồ sơ

Bắt đầu từ thời điểm này Twitter cho phép quý vị bỏ qua tất 
cả các bước, nhưng quý vị nên tinh chỉnh hồ sơ mới của 
mình để thấy nội dung quý vị quan tâm. 

Bắt đầu bằng cách thêm ảnh hồ sơ. Quý vị có thể sử dụng:

• ảnh được lưu trong thiết bị của quý vị

• ảnh chụp mới bằng máy ảnh của thiết bị

• ảnh không phải là quý vị, mà là bất cứ thứ gì quý vị thấy thể hiện cá tính của quý vị.

Nếu sử dụng máy ảnh, quý vị sẽ được yêu cầu cho 
Twitter quyền truy cập máy ảnh và micrô trên thiết bị 
của quý vị. Làm vậy là để có thể chia sẻ ảnh đó với 
Twitter, và an toàn để làm điều đó. Quý vị có thể thay 
đổi quyền truy cập này trong Cài đặt và Quyền riêng tư

Mật khẩu của quý vị cần dễ nhớ, 
nhưng khó đoán đối với  

những người khác

Cho Twitter biết về sở thích của quý vị 

Twitter hỏi về những thể loại, sở thích hoặc danh mục mà quý vị quan tâm. Điều này 
giúp Twitter lọc nội dung và người dùng mà Twitter gợi ý cho quý vị.

Kéo xuống danh sách và nhấn vào những gì quý vị quan tâm. Quý vị cũng có thể tìm 
kiếm những danh mục cụ thể.

beconnected.esafety.gov.au
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Tìm người để theo dõi

Bây giờ Twitter hiển thị cho quý vị một danh sách chọn lọc những người dùng Twitter để quý vị có thể 
chọn theo dõi. Để khám phá danh sách này, nhấn Tìm người để theo dõi (Find people to follow).

Theo dõi những người quý vị đã biết

Tính năng Tìm bạn (Find friends) sẽ có tác dụng nếu quý vị cấp cho Twitter quyền truy cập 
Danh sách liên lạc (Contacts list) trên thiết bị của quý vị. Nếu thấy thoải mái với điều này, quý 
vị nhấn Bắt đầu (Get started) rồi nhấn Đồng bộ hóa danh bạ (Sync contacts). 

Nếu không muốn cho Twitter truy cập danh bạ của mình, quý vị hãy bỏ qua bước này và tìm 
người để theo dõi dựa trên tên người dùng Twitter của họ.

Kiểm soát các cài đặt quyền riêng tư trên Twitter của quý vị
Quý vị có thể sử dụng cài đặt quyền riêng tư để bảo vệ thông 
tin cá nhân của mình. Đây là cách bắt đầu:

1. Quý vị sẽ luôn thấy Biểu tượng lệnh đơn (Menu 
icon) ở góc trên cùng bên trái màn hình, trông giống 
như ba đường nằm ngang xếp chồng lên nhau. Nhấn 
vào biểu tượng này để truy cập cài đặt của quý vị

2. Khi lệnh đơn chính mở ra, hướng xuống phía dưới, 
quý vị sẽ thấy trên lệnh đơn có một mục tên là Cài đặt 
và quyền riêng tư (Settings and privacy). Nhấn vào 
nó, sau đó nhấn Quyền riêng tư và an toàn (Privacy 
and safety) để xem một số tùy chọn. 

Một số cài đặt Quyền riêng tư và an toàn (Privacy and safety) chính bao gồm:

Bảo vệ các tweet của quý vị 

Bật tính năng này bằng cách nhấn vào công tắc. Chỉ có những người dùng Twitter mà theo dõi 
quý vị mới nhìn thấy các tweet của quý vị.

Quý vị cũng có thể phê duyệt hoặc từ chối từng người dùng mới mà muốn theo dõi quý vị. 

Gắn thẻ ảnh 

Nếu ai đó gắn thẻ quý vị, quý vị sẽ thấy biểu tượng @ theo sau là tên người dùng Twitter của 
quý vị. Ví dụ: @BeConnected.

Với tùy chọn gắn thẻ ảnh này, quý vị có thể:

• Tắt hoàn toàn tính năng gắn thẻ ảnh đi

Quý vị có thể truy cập cài đặt 
quyền riêng tư bằng cách nhấn 
vào biểu tượng lệnh đơn chính

beconnected.esafety.gov.au
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• Cho phép bất cứ ai trên Twitter gắn thẻ quý vị

• Chỉ cho phép những người quý vị theo dõi gắn thẻ quý vị.

Tìm kiếm và danh bạ

Chức năng này kiểm soát cách những người dùng Twitter 
khác tìm thấy quý vị trên Twitter. Có hai tùy chọn, được mặc 
định bật lên:

• Cho phép người khác tìm thấy quý vị bằng email của quý vị

• Cho phép người khác tìm thấy quý vị bằng số điện thoại
của quý vị

Nếu muốn, quý vị có thể nhấn vào nút hoặc hộp kiểm bên 
cạnh mỗi tùy chọn để thay đổi màu sắc của nó và tắt đi.

Ẩn và chặn các tài khoản

Đôi khi trên Twitter, quý vị có thể bắt gặp nội dung xúc phạm quý vị. Quý vị cũng có thể bắt gặp 
nội dung gợi ý mà quý vị không quan tâm. Quý vị có thể Chặn (Block) hoặc Ẩn (Mute) nó đi.

• Ẩn (Muting) nghĩa là quý vị sẽ không còn thấy nội dung của người dùng đó nữa

• Chặn (Blocking) nghĩa là quý vị sẽ không còn thấy nội dung của người dùng đó và họ sẽ
không thể xem hồ sơ hay nội dung của quý vị.

Những người dùng đó không được thông báo khi quý vị chọn chặn hoặc ẩn họ đi. 

Dịch vụ định vị

Tùy chọn Vị trí chính xác (Precise location) được mặc định tắt đi, nhưng quý vị có thể bật nó 
lên nếu muốn chia sẻ vị trí với Twitter. Vì Twitter có thể sử dụng vị trí của quý vị để nhắm quảng 
cáo đến quý vị, quý vị nên để tùy chọn này là Bỏ đi (Disabled).

Cá nhân hóa và dữ liệu

Quý vị có thể kiểm soát cách Twitter nhắm quảng cáo đến quý vị bằng cách sử dụng các tùy 
chọn trong lệnh đơn này.

• Quảng cáo được cá nhân hóa (Personalised ads). Twitter hiển thị quảng cáo dựa trên
hoạt động Twitter và lịch sử tìm kiếm trên internet của quý vị

• Cá nhân hóa dựa trên suy đoán về con người quý vị (Personalise based on your
inferred identity). Twitter sử dụng thông tin của quý vị để đoán sẽ hiển thị những quảng cáo
nào cho quý vị

• Cá nhân hóa dựa trên những nơi quý vị đã đến (Personalise based on places you’ve
been). Twitter nhắm những mục tiêu quảng cáo và nội dung dựa trên những nơi quý vị đến.

Quý vị có thể chặn hoặc ẩn 
những tweet xúc phạm hay quý vị 

không quan tâm

beconnected.esafety.gov.au
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Trung tâm Trợ giúp Twitter

Nếu quý vị bị lạc, Twitter có trung tâm trợ giúp riêng. Để truy cập nó, nhấn vào lệnh đơn ở góc 
trên cùng bên trái màn hình.

Trung tâm Trợ giúp có thông tin về:

• Việc sử dụng Twitter

• Quản lý tài khoản Twitter của quý vị

• An toàn và bảo mật

• Các quy tắc và chính sách sử dụng Twitter.

An toàn nhất là tắt từng tuỳ chọn Cá nhân hóa và dữ 
liệu bằng cách nhấn vào nút hoặc hộp kiểm bên cạnh 
mỗi tuỳ chọn đó.

Ngoài ra còn có các video, mẹo hay và các bài viết về cách khai thác tối đa việc sử dụng Twitter. 

Đăng một tweet
Tìm hiểu cách đăng một tweet và các loại nội dung khác nhau quý vị có thể đăng. Lưu ý rằng, 
khóa học này sử dụng Twitter trên một thiết bị di động và cũng có các bước tương tự như vậy 
trên một máy tính.

Tạo một tweet mới

Một bài đăng trên Twitter được gọi là một tweet. Tweet có thể dài tới 280 ký tự, bao gồm dấu 
cách và dấu chấm câu. 

Để tạo một tweet mới:

• Bắt đầu trên màn hình Chính (Home screen)

• Nhấn vào biểu tượng Tweet (Tweet icon) ở dưới cùng bên phải

• Màn hình tweet mới xuất hiện

• Nhấn vào trường Chuyện gì đang diễn ra? (What’s happening?) để làm xuất hiện bàn phím

• Gõ vào tweet của quý vị.

beconnected.esafety.gov.au
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Trước khi đăng tweet của mình, quý vị có thể thêm nội dung khác, ví dụ như:

• Một ảnh hoặc video được lưu trên thiết bị của quý vị

• Một Ảnh động (GIF), là một khung hình trên video

• Một cuộc thăm dò ý kiến, là khi quý vị lấy ý kiến về một câu hỏi, với hai câu trả lời cho trước.

• Một bản ghi âm trực tiếp

• Vị trí của quý vị.

Nếu quý vị muốn nhắc đến một người dùng Twitter khác trong tweet của mình, gõ biểu tượng @ 
theo sau là tên người dùng Twitter của họ, không có bất cứ khoảng trống nào ở giữa.

Bây giờ, nhấn vào dòng chữ Mọi người có thể trả lời (Everyone can reply) để cho phép ai có 
thể trả lời tweet của quý vị:

• Mọi người (Everyone): bất cứ người dùng Twitter nào trên thế giới đều có thể trả lời (đây là
lựa chọn mặc định)

• Những người quý vị theo dõi (People you follow): chỉ những người quý vị theo dõi mới có
thể trả lời

• Chỉ những người quý vị nhắc đến (Only people you mention): chỉ những người quý vị
nhắc đến trong tweet của quý vị mới có thể trả lời.

Cuối cùng, hãy kiểm tra kỹ bài viết, ảnh hoặc video trong tweet của quý vị rồi nhấn Tweet ở trên 
cùng bên phải màn hình.

Tweet của quý vị sẽ hiển thị ngay sau khi quý vị nhấn Tweet. Mọi người sẽ có thể đọc nó, xem 
bất cứ video và nhận xét nào về nó ngay lập tức.

Xóa tweet

Quý vị có thể vô tình tweet, hoặc nhận thấy một sai lầm khi 
quá muộn. Để xóa một tweet:

• Tìm đến trang Hồ sơ (Profile) của quý vị

• Tìm tweet quý vị muốn xóa

• Nhấn vào ba chấm nằm ngang bên cạnh tweet đó

• Nhấn Xóa Tweet (Delete Tweet).

Tin nhắn trực tiếp

Quý vị có thể gửi một Tin nhắn Trực tiếp (Direct 
Message) cho một người dùng Twitter khác, và chỉ có họ mới thấy. 

Để gửi một Tin nhắn Trực tiếp:

• Nhấn vào biểu tượng Phong bì (Envelope icon) ở góc dưới cùng bên phải màn hình

• Nhập tên người dùng Twitter của người đó

Nếu mắc sai lầm trong tweet của 
mình, quý vị có thể xóa nó đi 

beconnected.esafety.gov.au
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• Gõ tin nhắn của quý vị vào trong trường Bắt đầu một tin nhắn (Start a message)

• Nhấn vào biểu tượng Gửi (Send) (có mũi tên chỉ sang phải).

Hạm đội (Fleets) là những tweet chỉ hiển thị trong 24 giờ. Để đăng một Hạm đội từ một thiết bị 
Apple, nhấn vào biểu tượng Thêm vào (Add) ở góc trên cùng bên phải màn hình. Trên một thiết 
bị Android, nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) có ảnh hồ sơ của quý vị.

Sau đó, chọn nội dung quý vị muốn đăng thành Hạm đội:

• Văn bản (Text): Gõ một tin nhắn

• Thư viện ảnh hoặc Phòng trưng bày (Camera roll or Gallery): Chia sẻ ảnh và video từ thiết
bị di động của quý vị

• Chụp ảnh (Capture): Sử dụng máy ảnh trên thiết bị của quý vị để chụp ảnh

• Video: Sử dụng máy ảnh trên thiết bị của quý vị để quay video.

Soạn một Hạm đội giống như cách quý vị soạn một tweet, rồi nhấn vào nút Hạm đội (Fleet 
button) ở góc trên cùng bên phải để đăng nó. Chỉ những người dùng mà theo dõi tài khoản 
Twitter của quý vị mới có thể thấy Hạm đội.

Cách bảo vệ bản thân khỏi những trò lừa đảo phổ biến trên Twitter
Lừa đảo giả mạo

Lừa đảo giả mạo là bất cứ trò lừa đảo nào nhằm mục đích 
lừa người khác tiết lộ thông tin cá nhân và riêng tư, ví dụ: 
mật khẩu, chi tiết ngân hàng, số hồ sơ thuế hoặc bất cứ 
chi tiết nào khác.

Những trò lừa đảo này thường hoạt động bằng cách lừa 
quý vị nhấp hoặc nhấn vào một đường dẫn quý vị đến một 
trang trông giống như trang đăng nhập Twitter.

Nếu quý vị nhập vào tên người dùng và mật khẩu của 
mình, nó sẽ được kẻ lừa đảo ghi lại.

Bảo vệ quý vị trước những trò lừa đảo giả mạo

Quý vị có thể cảnh giác với những trò lừa đảo tiềm ẩn 
bằng cách:

• Cảnh giác với những đường dẫn người khác gửi cho quý vị

• Không nhấp vào những đường dẫn đến từ những người hoặc công ty quý vị không biết.

Hãy cẩn thận với những trò lừa 
đảo gian lận tìm cách lừa quý vị 

cung cấp thông tin cá nhân

beconnected.esafety.gov.au
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Nếu đã nhấp vào một đường dẫn, quý vị hãy kiểm tra xem trang mạng quý vị đang xem có 
đúng hay không bằng cách Kiểm tra URL hoặc địa chỉ trên thanh địa chỉ.

Địa chỉ chính xác trang mạng của Twitter là https://twitter.com, còn một trang mạng giả mạo 
dường như có URL khác.

Nếu địa chỉ đó trông giả mạo, hãy thoát khỏi trình duyệt mạng của quý vị bằng cách đóng nó lại.

Lừa đảo kiếm tiền

Một số kẻ lừa đảo tạo một tài khoản Twitter giả mạo để giả là người quý vị biết, sau đó chia sẻ 
một câu chuyện khó khăn và xin tiền giúp đỡ.

Hoặc những kẻ lừa đảo có thể nói rằng quý vị đã thắng một cuộc thi và cần gửi thông tin cá 
nhân để nhận giải thưởng của quý vị.

Bảo vệ bản thân trước những trò lừa đảo kiếm tiền

Nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó thường là như vậy. Nếu quý vị 'chiến 
thắng' một cuộc thi mà quý vị không tham gia, thì dường như nó là một trò lừa đảo. Đừng trả lời 
tin nhắn này, và hãy trình báo người dùng này cho Twitter.

Nếu một người dùng Twitter tự xưng là người mà quý vị biết liên lạc với quý vị để xin tiền, quý 
vị chỉ cần gọi điện hoặc gửi email cho người đó để kiểm tra.

Vi-rút và phần mềm gián điệp

Những kẻ lừa đảo đôi khi gửi những tin nhắn có các đường dẫn để quý vị nhấp vào. Chúng có 
thể trông giống như những công ty hoặc người quý vị có thể biết. 

Nếu quý vị nhấp vào một trong những đường dẫn này, vi-rút và phần mềm gián điệp có thể 
được cài đặt trên thiết bị của quý vị.

Bảo vệ bản thân khỏi vi-rút và phần mềm gián điệp

Các doanh nghiệp và tổ chức uy tín sẽ không bao giờ gửi cho quý vị qua tin nhắn hoặc email 
một đường dẫn để quý vị nhấp vào.

Nếu tin nhắn đến từ một người bạn, quý vị hãy gọi điện hoặc gửi email cho người đó để kiểm 
tra xem có đúng không.

Và đảm bảo rằng thiết bị hoặc máy tính của quý vị đã được cài đặt phần mềm chống vi-rút mới 
nhất để giúp bảo vệ quý vị khỏi bị tấn công.

beconnected.esafety.gov.au

https://twitter.com
http://www.beconnected.esafety.gov.au

	Giới thiệu về Twitter
	Twitter là gì?
	Cách truy cập Twitter
	Twitter hoạt động ra sao
	Dòng thời gian
	Người được theo dõi và Người theo dõi
	Các biểu tượng màn hình Chính
	Lệnh đơn Hồ sơ
	Cách tạo một tài khoản Twitter
	Bắt đầu
	Tạo tài khoản của quý vị
	Hoàn thiện trải nghiệm của quý vị
	Đăng ký tài khoản của quý vị 
	Tạo mật khẩu cho tài khoản Twitter của quý vị
	Thêm ảnh hồ sơ
	Cho Twitter biết về sở thích của quý vị 
	Tìm người để theo dõi
	Theo dõi những người quý vị đã biết

	Kiểm soát các cài đặt quyền riêng tư trên Twitter của quý vị
	Bảo vệ các tweet của quý vị 
	Gắn thẻ ảnh 
	Tìm kiếm và danh bạ
	Ẩn và chặn các tài khoản
	Dịch vụ định vị
	Cá nhân hóa và dữ liệu
	Trung tâm Trợ giúp Twitter

	Đăng một tweet
	Tạo một tweet mới
	Xóa tweet
	Tin nhắn trực tiếp

	Cách bảo vệ bản thân khỏi những trò lừa đảo phổ biến trên Twitter
	Lừa đảo giả mạo
	Bảo vệ quý vị trước những trò lừa đảo giả mạo
	Lừa đảo kiếm tiền
	Bảo vệ bản thân trước những trò lừa đảo kiếm tiền
	Vi-rút và phần mềm gián điệp
	Bảo vệ bản thân khỏi vi-rút và phần mềm gián điệp





