What is social networking?

IMPORTANT FACT

Social Networking websites allow users to connect and communicate
with others. People use social networking to keep in touch with friends,
family, colleagues and to meet new people they haven’t met in the real
world. You’ve probably heard of some of them; Facebook, Twitter,
Instagram, and Kik are a few examples.

49% of children say that they
have given out personal
information; only 5% of
parents/carers recognise that this
may be the case*

You may also have heard about them in the news – either in connection
with child abusers making contact with young people online or young
people themselves using the sites to bully and target others.

*Livingstone, S., & Bober, M. (2005). UK
children go online. London: London School of
Economics.

This is why parents and caregivers of young children and teenagers need
to be informed and aware of what this sites offer and how you can protect your child.
If your child has an account or access to any of the following social media websites or App’s, PLEASE BE
AWARE OF AGE RESTRICTIONS AND WHAT YOUR CHILD IS ABLE TO DO AND SEE ONLINE.
If you need help with deleting an account on any of these social media sites/apps, please use
www.google.com.au to provide you with a step by step process on how to do so. (Example: if you google the
question “How to delete a Facebook account?” you will get step by step instructions)
Below is an explanation of the most popular social network websites and what the age specifications are.

Facebook
Facebook is a social networking site where users set up a profile with photos and information about themselves.
Users share (post) photos, links, videos and comments with ‘friends’ of their choice and ‘like’ and comment on
other people’s posts. Users can limit who sees their profile.

13 years is the minimum user age required by Facebook.

Instagram
Instagram is a photo and video sharing App popular with young people. Users communicate by posting
comments to each other under photos and videos.
They sometimes share user names from other sites or apps such as Kik or Facebook to continue chats
privately.

13 years is the minimum user age required by Instagram.

Twitter
Twitter is a social media site where users create a profile and share brief messages of up to 140 characters
(called tweets) with other users.
Tweets can include links to photos, video and websites. Twitter members create a profile and can follow other
tweeters of interest. They can ‘re-tweet’ and reply to other users’ tweets.
Twitter doesn’t state a required user age. But you might like to consider that, as with all social media that
encourages interaction between users, the risks come from contact with people your children don’t know,
cyberbullying and trolling, and from your child potentially accessing inappropriate content

Kik
Kik is a messaging app for smart devices such as smartphones, iPad’s, iPod touches and tablets.
Once the app is downloaded the user can send texts, ‘stickers’, pictures, surveys and videos to other Kik users
free of charge (other than normal data costs) – which is one of the reasons it is popular with kids.
Kik users have a User Name to identify them; they don’t use their phone number. Some users share their User
Names with each other on other platforms like Instagram to continue the chat privately.

Kik states that users must be 17 years or older.

Snapchat
Snapchat is a mobile photo/video messaging app that allows iPhone and android mobile users to send a video or a photo
with a caption to other Snapchat users.
Once a user sends a ‘snap’ it appears on the phone it was sent to for between 1-10 seconds and then disappears. Users can
edit photos and draw on photos prior to sending them. The app is free to download and use—so it is popular with kids. If
users add snaps to the ‘Your Story’ function, their Snapchat ‘friends’ can view their snaps for 24 hours.

Snapchat is ‘intended for use by people who are 13 years of age or older, and persons under
the age of 13 are prohibited from creating Snapchat accounts’.
There is a version for children under age 13 called Snapkidz which allows children to take photos and draw on

them etc. but does not allow sending of images.

Tumblr
Tumblr is a site where people create their own blog which is a set of pages which can include text, photos,
quotes, links, music, and videos.
Users choose a look (theme) and customise their page to reflect their chosen image. Users follow, share and
comment on other Blogs. It can be accessed through any device that has internet access.

Tumblr states that users must be at least 13 years old.

Qooh.me
Qooh.me is a social networking platform where users create profiles with photos and information about themselves.
Users ask each other questions and can ask questions anonymously. Users can limit who they accept questions from or
can leave themselves open to questions from anyone, including anonymous users. People can look at open profiles and
ask questions without creating their own account. If a user has linked their Qooh.me account to another social networking
account, like Facebook, users can find their Qooh.me name.

Qooh.me’s Terms of Service state that users must be 13 years or older.

Tango
Tango is a messaging app, similar to popular apps like Kik and WhatsApp. Tango seems to have about a billion
features, and describes itself as the “all-in-one” social networking app.
With Tango you can make video calls, text chat, share pictures and videos, play games, and send music to friends.
By default, the Tango profile is public. There is a “find friends nearby” feature that uses location services to
find other Tango users near you. As with other social networking sites and apps, certain information in the
Tango profile is always public, such as your name or username and profile picture.

Tango is intended solely for users who are thirteen (13) years of age or older.

BSOSYAL AĞ SİTELER NEDİR?
ÖNEMLİ GERÇEK
Sosyal Ağ siteleri arkadaşlarınızla, ailenizle, iş arkadaşlarınızla temas halinde
tutmak için ve yeni insanlarla tanışmak için sosyal ağ kullanılıyor. Muhtemelen
bazıları duymuşsunuzdır; Facebook, Twitter, Instagram ve Kik birkaç örnektir.
Ayrıca haberlerde bu siterlerin hakkında duymuş olabilirsiniz. Taciz edenler bu
sitelerden çocukları ulaşıyorlar, ve aynı zamanda çocuklar başka çocukları
sataşıyorlar.

Çocukların 49%
kişisel bilgi verdikleri
söylediler.
Ebeveynler 5%
sadece haberleri var.

Bunun için tüm ebeveyn/bakıcılar tavsiye ediyoruz, çocuklarınızı korumak için bu siteleri öğrenin ve araştırın.
Çocuğunuz bir hesap ya da aşağıdaki sosyal medya siteleri veya App. yüklemeleri herhangi erişimi varsa, LÜTFEN YAŞ
SINIRLAMARININ FARKINDA OLUN VE ÇOCUĞUNUZ ÇEVRİMİÇİ NELER YAPABİLDİKLERİ VE GÖREBİLDİKLERİ
RESİM/VİDEO MÜMKÜN OLDUĞUNU BİLİNİZ.
Eğer bu sosyal medya siteleri / apps herhangi bir hesabı silme ile ilgili yardıma ihtiyacınız olursa, www.google.com.au giriniz,
(Örnek: "Nasıl bir Facebook hesabı silmek için" Eğer soruyu google eğer adım adım talimatlar alacaksınız)
Aşağıda en popüler sosyal web sitelerinin açıklaması ve yaş özellikleri nelerdir.

Facebook
Facebook kullanıcılarının fotoğraf ve kendileri hakkında bilgi içeren bir profil kurmak bir sosyal ağ sitesidir.
Kullanıcılar fotoğraflar, linkler, videolar vs. kendi seçtikleri 'arkadaşlar' ile açıklamalar ve diğer insanların yazılan yorum paylaşabiliyorlar. Kullanıcılar
kendi profilini kimin görebiliceği sınırlayabilir.
Facebook tarafından en küçük kullanıcı yaş sınırı 13

Instagram
İnstigram kullanıcılarının fotoğraf ve video paylaşan bir sosyal ağ sitesidir.
Kullanıcılar fotoğraflar ve videolar yorum yaparak temas kuruyorlar.
Bazen diğer sitelerden/apps KİK veya FACEBOOKdan kullanıcı isimle ile özel sohbet edebiliyorlar.
İnstigram tarafından en küçük kullanıcı yaş sınırı 13

Twitter
Twitter kullanıcılarının fotoğraf ve kendileri hakkında bilgi içeren bir profil kurmak bir sosyal ağ sitesidir.
140 karakterden kısa mesajları paylaşılıyor.
Kullanıcılar fotoğraflar, linkler ve videolar paylaşılıyor.Twitter tarafından kullanıcı yaş sınırı yoktur, fakat tüm internet sosyal ağlarında çocuklarınızın
tanamadığı insanlar var ve çocukların görülmemesi resimler,videolar vardır. Çocuklarınızı bunlardan koruyun.

Kik
Kik, akıllı telefonlar, iPad, iPod ve tabletler gibi akıllı cihazlar için bir mesajlaşma uygulaması.
Çocuklarla popüler olmasının nedenlerinden biri - uygulaması indirildikten sonra kullanıcı (normal veri maliyetler dışında) ücretsiz olarak diğer Kik
kullanıcılara metinleri, 'çıkartma', resimler, anketler ve videoları gönderebilirsiniz.
Kik kullanıcılar bunları tanımlamak için bir Kullanıcı Adı var; telefon numarası kullanılmıyor. Bazı kullanıcılar özel sohbet devamı Instagram gibi diğer
platformlarda birbirleriyle Kullanıcı Adları paylaşabilirsiniz.
Kik kullanıcılar 17 yaşında veya daha büyük olması gerektiğini belirtir.

Snapchat
Snapchat iPhone ve android mobil kullanıcılar diğer Snapchat kullanıcılara bir resim yazısı ile bir video veya fotoğraf göndermek sağlayan bir mobil
fotoğraf / video mesajlaşma uygulaması.
Bir kullanıcı 'snap' gönderdiğinde 1-10 saniye arasında gönderilen telefon üzerinde görünür ve sonra kaybolur. Kullanıcılar fotoğrafları düzenlemek ve
önce onları göndermeden fotoğrafları çizebilirsiniz. Snapchat App. indirmek ücretsiz ve yüzden çocuklar ile popüler. Kullanıcıların 'Senin Hikayen'
fonksiyonu eklerseniz, onların Snapchat 'arkadaşları' 24 saat boyunca görebilirsiniz.
Snapchat tarafından en küçük kullanıcı yaş sınırı 13
13 yaş altındaki çocuklar için Snapkidz var. fotoğraf çekebilirler ve üstünü yazabiliyorla, ancak görüntülerin gönderilmesine izin vermez.

Tumblr
Tumblr kendi blogunuzu oluşturmak bir sitedir. Metin, fotoğraflar, bağlantılar, müzik ve video ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar, önceki (tema) seçin ve
seçtikleri görüntü yansıtmak için kendi sayfanızı özelleştirmek. Kullanıcılar, payı takip ve diğer blogları hakkında yorum. Bu internet erişimi olan
herhangi bir cihaz üzerinden erişilebilir.
Tumblr tarafından en küçük kullanıcı yaş sınırı 13

Qooh.me
Qooh.me kullanıcılarının fotoğraf ve kendileri hakkında bilgi içeren bir profil kurmak bir sosyal ağ sitesidir.
Kullanıcılar birbirlerine soru sorma ve anonim sorular sorabilirsiniz. Kullanıcılar, soruları sınırlandırabilir veya anonim kullanıcılar dahil olmak üzere
herkes sorularını, kendilerini açık bırakabilirsiniz. İnsanlar açık profilleri bakmak ve kendi hesap yaratmadan sorular sorabilirsiniz. Bir kullanıcı
Facebook gibi bir sosyal ağ hesabına, kendi Qooh.me hesabını bağlantılı varsa, kullanıcılar kendi Qooh.me adını bulabilirsiniz.
Qooh.me tarafından en küçük kullanıcı yaş sınırı 13

Tango
Tango, Kik ve WhatsApp gibi popüler. Tango ile görüntülü görüşme, metin sohbet, fotoğraf ve videoları, oyun oynamak, ve arkadaşlarınıza müzik
gönderebilirsiniz. Varsayılan olarak, Tango profil herkese açıktır. Size yakın diğer Tango kullanıcıları bulmak için konum hizmetlerini kullanan bir "yakın
arkadaş bulmak" özelliği vardır. Diğer sosyal ağ siteleri ve uygulamaları ile, Tango profilinde bazı bilgiler her zaman kullanıcı adınız, adınız ve profil
resminiz olarak, kamuya açıktır.
Tango tarafından en küçük kullanıcı yaş sınırı 13

تعريف شبكة االتصاالت االجتماعية :
ان مواقع شبكة االنترنيت لالتصاالت االجتماعية تسمح للمستخدمين باالتصال والتحدث مع االخرين .يقوم العديد من االشخاص باستخدام هذه
المواقع كوسيلة للبقاء على اتصال مع االصدقاء واالهالي والزمالء وكذلك للتعرف على اشخاص اخرين لم يتعرفوا عليهم من قبل في عالمهم
الواقعي  .ومن المحتمل ان تكون على اطالع على بعض من هذه المواقع من خالل النشرات االخبارية التي تنقل الحوادث االتي يتسبب بها المعتدين
و المسيئين لالطفال او من قبل القاصرين نفسهم من خالل السخرية والضغط نفسيا على االطفال االخرين من االعمار نفسها .
اذا كان لدي طفلك حساب على احد هذه المواقع االجتماعية الرجاء معرفة العمر المناسب والمسموح باستخدام هذه المواقع .
واذا اردت مسح حساب من على هذه المواقع بامكانك زيارة الكوكل من خالل طباعة السوال ":كيف يتم مسح حساب من على الفيسبوك؟" وسوف
تحصل على كافة التعليمات للقيام بذلك خطوة بخطوة.
وادناه شرح مفصل للمواقع االكثر شعبية وماهي االعمار المناسبة للحصول على حساب فيها.

الفيسبوك
هو موقع اجتماعي حيث يقوم المستخدمين بفتح ملف خاص بهم مع الصور والمعلومات الخاصة بهم وكذلك يمكنهم مشاركة الصور وارسال
الروابط والفيديوهات والمشاركة بكتابة التعليقات مع االصدقاء المفضلين لهم وكذلك االعجاب بالصور المرسلة من قبل اصدقائهم وبامكان
المستخدمين تحديد بالذات من بامكانه زيارة ملفاتهم الشخصية.
العمر المناسب لالستخدام هذا الموقع هو  13سنة

االنستغرام
وهو الموقع الذي يتم من خالل مستخدميه مشاركة الصور والفيديوهات  .ويتم المحادثة من خالل ارسال التعليقات تحت الصور والفيديوهات .وفي
بعض االحيان يقومون بمشاركة اسماء المستخدمين من المواقع االلكترونية االجتماعية االخرى مثل (الكيك,والفيسبوك )لالستمرار بالمحادثة
بخصوصية تامة .
العمر المناسب لالستخدام هذا الموقع هو  13سنة.

التوتير:
ان التويتر هو موقع اجتماعي حيث بامكان المستخدمين بفتح الحساب الخاص بهم والقيام بارسال رسائل قصيرة تحتوي على  140كلمة
تسمى بالتويت وبامكانهم المشاركة بارسال التويتات مع المستخدمين االخرين للتويتر  .ولكن ليس بامكان المستخدم اعادة التويت او االجابة على
التويترات المرسلة من قبل المستخدمين االخرين.ليس هناك عمر محدد لالستخدام هذا الموقع ولكن على اولياء االمور الحذر من خطر اللذي
سيواجهه اطفالهم اذا قاموا بالبحث في محتويات غير الئقة باعمارهم .

كاك
ان هذا الموقع خاص بالمراسلة من االجهزة االلكترونية الذكية مثل االيباد وااليبود والتابلت  .فبمجرد تنزيل هذا البرنامج يصبح بامكان
المستخدم بارسال الرسائل والصور والفيدوهات للمستخدمين االخرين وبدون تكلفة حيث بامكان استعمال هذا الموقع مجانا وهذا هو السبب
الرئيسي وراء شعبية هذا الموقع بين االطفال ولكل مستخدم اسم خاص به للتعريف بنفسه اليمكنهم استخدام ارقام هواتفهم .يقوم بعض
المستخدمين باستخدام اسمائهم للتواصل بسرية مع مستخدمي المواقع االخرى كاالنستغرام .
العمر المناسب لهذا الموقع هو  17سنة

سناب جات
هو موقع الكتروني يمكن تنزيله في الهواتف الذليو كااليفون وجهاز االندريود لالرسال الصور والفيديوهات مع المستخدمين االخرين لهذا
الغرض فبمجرد ارسال صورة والتي ستستغرق  15-1ثانية لتظهر باللمف الخاص للمستخدم ويمكن استعمال خاصية الرسم على الصور قبل
ارسالها وهذا الموقع مجاني مما زاد في ظاهرة شيوع استعماله بين االطفال وستبقى الصور معروضة لمدة  24ساعة للتعليق عليها ثم تختفي .
العر تامناسب لالستخدام هذا الموقع هو  13سنة ولكن اليسمح لهم بارسال الصور .

تامبلر
هو موقع الكتروني يمكن لمستخدمية كتابة عن مواضيعهم الخاصة بصفحات متعددة مع خاصية اضافة الصور وارسال الروابط ويمكن تنزيل هذا
البرنامج من كافة االجهزة االلكترونية التي يعمل فيها االنترنيت .
العمر المناسب لالستخدام هذا البرنامج هو  13سنة ومافوق.

كوه.مي
هو منصة للشبكة االتصاالت االجتماعية حيث بامكان المستخدمين فتح حساب خاص بهم مع تنزيل الصور والمعلوماتهم الشخصية .حيث
يقوم مستخدمي هذا البرنامج بطرح االسئلة على المستخدمين االخرين وللمجهولين ايضا.بامكان استخدم هذا البرنامج تحديد قبول االشخاص الذين
يتم طرح االسئلة عليهم اوبامكانهم ايضا قبول االسئلة من الجميع ومن بينهم المستخدمين المجهولي الهوية  .حيث بامكان االشخاص زيارة موقع
المتخدم العام حتى اذا لم يكن لديهم حساب مع هذا البرنامج .واذا قام المستخدم بربط حسابه على هذا الموقع مع حسابات المواقع االجتماعية
االخرى كالفيسبوك وغيره  ,ببامكان المستخدمين زيارة حساب المستخدمين لهذا الموقع بكل سهولة.
وتبن شروط استخدام هذا الموقع على ان يكون عمر المستخدم  13سنة.

التانكو
بعتبر التانكو من مواقع المراسلة المشابهة ل(كاك والواتس اب)  .ولهذا الموقع الباليين من الخصائص لهذا تم تسميته ب( الكل في واحد)
من خالل هذا الموقع بامكان المستخدم اجراء مكالمة هاتفية مصورة زارسال الرسائل مع اضافة الصور والفيديوهات وكذلك بامكانك لعب الكثير من
االلعاب وارسال االغاني لالصدقاء .وبالمنسبة ان حسابك على هذا الموقع يكون علنا للجميع كالموقع االخري اي بامكان المستخدمين االخرين
االطالع على اسم المستخدم وملفه الخاص  .هناك خاصية لهذا الموقع تسمى ب( البحث عن االصدقاء القريبين) وهذا يعني بامكانك زيارة حسابات
المستخدمين االخرين بالمسافات .
يسمح باستخدام هذا الموقع من قبل مستخدم عمره  13سنة ومافوق.

What is social networking?
Mạng lưới xã hội là gì?
Các trang web mạng xã hội cho phép người dùng kết nối và giao tiếp với những người
khác. Người ta sử dụng mạng xã hội để giữ liên lạc với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp
và gặp gỡ những người mới mà họ đã không gặp nhau trên thế giới. Bạn đã có thể
nghe nói về một số trang web mạng xã hội; ví dụ như Facebook, Twitter, Instagram và
Kik.
Bạn cũng có thể đã nghe nói về chúng trong các tin tức - hoặc có liên quan đến lạm
dụng trẻ em tiếp xúc với những người trẻ tuổi trực tuyến trên internet hoặc chính
những người trẻ tuổi sử dụng các trang web để bắt nạt và nhắm mục tiêu vào các
người khác.

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
49% trẻ em nói rằng họ đã
đưa ra thông tin cá nhân;
chỉ có 5% phụ huynh /
người chăm sóc nhận ra
rằng điều này có thể là
trường hợp *
* Livingstone, S., & Bober,
M. (2005). Children go
online. London: London

Đây là lý do tại sao cha mẹ và người chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên cần phải được thông báo và nhận thức được
những gì các trang web này cung cấp và làm thế nào bạn có thể bảo vệ con bạn.
Nếu con bạn có một account hoặc truy cập vào bất kỳ trang web truyền thông xã hội nào sau đây hoặc App’s, XIN HÃY
NHẬN BIẾT GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI VÀ NHỮNG GÌ CON CỦA BẠN CÓ THỂ LÀM VÀ XEM TRỰC TUYẾN.
Nếu bạn cần giúp đỡ xóa bỏ một account trên bất kỳ của các trang web truyền thông xã hội / apps, xin vui lòng vào trang
web: www.google.com.au sẽ cung cấp cho bạn từng bước một của quá trình làm thế nào để làm xóa bỏ. (Ví dụ: "Làm
thế nào để xóa một account Facebook?" bạn sẽ nhận được hướng dẫn từng bước)
Dưới đây là một lời giải thích của các trang web mạng xã hội phổ biến nhất và sự định rõ các chi tiết về độ tuổi.

Facebook
Facebook là một trang web mạng xã hội nơi Độnhững người sử dụng thiết lập một hồ sơ cá nhân với hình ảnh và thông tin
về bản thân mình.
Người dùng chia sẻ (bài) hình ảnh, sự liên kết, phim và ý kiến với 'bạn bè' trong sự lựa chọn của họ và 'thích' và nhận xét về
bài viết của những người khác. Người dùng có thể giới hạn những người nhìn thấy hồ sơ của họ.
Độ tuổi tối thiểu theo yêu cầu để được dùng Facebook là 13 tuổi.

Instagram
Instagram là một hình ảnh và phim ảnh chia sẻ App phổ biến với những người trẻ. Người sử dụng giao tiếp bằng cách gửi
bài bình luận cho nhau theo những hình ảnh và phim video.
Đôi khi họ chia sẻ tên người sử dụng từ các trang web khác hoặc các apps như Kik hay Facebook để tiếp tục cuộc
trò chuyện riêng tư.
Độ tuổi tối thiểu theo yêu cầu để được dùng Instagram là 13 tuổi.

Twitter
Twitter là một trang web truyền thông xã hội nơi những người dùng tạo ra một hồ sơ cá nhân và chia sẻ các thông điệp
ngắn lên đến 140 nét chữ (gọi là tweet) với những người dùng khác.
Tweet có thể bao gồm các liên kết hình ảnh, phim video và các trang web. Các thành viên Twitter tạo ra một hồ sơ cá nhân
và có thể làm theo những người tweeters ưa thích khác. Họ có thể "tweet lại và trả lời lại những người tweet khác.
Twitter không nói rõ yêu cầu độ tuổi của người sử dụng. Nhưng bạn có thể cần quan tâm rằng, như với tất cả các phương
tiện truyền thông xã hội khuyến khích sự tác động qua lại giữa người sử dụng, những rủi ro đến từ tiếp xúc với người
mà con của bạn không biết, hăm dọa trên mạng, và từ con của bạn có khả năng truy cập nội dung không phù hợp

Kik
Kik là một app gửi tin nhắn cho các thiết bị tài tình như điện thoại smartphones, iPad, iPod touches và tablets.
Một khi app được tải về người dùng có thể gửi text - văn bản, 'stickers', hình ảnh, các cuộc nghiên cứu và phim video đến
người dùng Kik khác miễn phí (trừ chi phí dữ liệu bình thường) - đó là một trong những lý do Kik được phổ biến với trẻ em.
Những người dùng Kik có user name - tên người dùng, để xác định họ; họ không dùng số điện thoại của họ. Một số người
dùng chia sẻ Tên của họ với nhau trên các nền tảng khác như Instagram để tiếp tục trò chuyện riêng tư.
Độ tuổi theo yêu cầu để được dùng Instagram là 17 tuổi trở lên.

Snapchat
Snapchat là một app hình ảnh / phim video nhắn tin di động cho phép người dùng iPhone và Android điện thoại di động gửi
một đoạn video hoặc một bức ảnh với chú thích cho những người sử dụng Snapchat khác.
Một khi người dùng gửi một 'snap' nó sẽ xuất hiện trên điện thoại nó gửi đến từ 1-10 giây và sau đó biến mất. Những người
dùng có thể chỉnh sửa ảnh và vẽ trên hình ảnh trước khi gửi chúng. App nầy được tải về và sử dụng miễn phí -vì vậy nó rất
phổ biến với trẻ em. Nếu các người dùng bỏ snaps vào chức năng "Câu chuyện của bạn", 'bạn bè' Snapchat của họ có thể
xem ảnh chụp nhanh của họ trong vòng 24 giờ.
Những người dùng Snapchat phải từ 13 tuổi trở lên, và những người dưới 13 tuổi đều bị cấm tạo Snapchat account
Có một phiên bản dành cho trẻ em dưới 13 tuổi được gọi là Snapkidz cho phép trẻ em chụp ảnh và vẽ trên chúng, v.v …,
nhưng không cho phép gửi các hình ảnh.

Tumblr
Tumblr là một trang web mà mọi người tạo blog riêng của họ. Nó là một bộ các trang web có thể bao gồm văn bản - text,
hình ảnh, lời trích dẫn, liên kết, âm nhạc và phim video.
Những người sử dụng chọn một cái nhìn (chủ đề) và chỉnh sửa trang của họ để phản ánh hình ảnh lựa chọn của họ. Những
người sử dụng theo, chia sẻ và nhận xét về các Blogs khác. Nó có thể được truy cập thông qua bất kỳ thiết bị nào có truy
cập internet.
Độ tuổi tối thiểu theo yêu cầu để được dùng Tumblr là 13 tuổi.

Qooh.me
Qooh.me là một mạng lưới xã hội nơi mà người dùng tạo hồ sơ với hình ảnh và thông tin về bản thân mình.
Người sử dụng hỏi các câu hỏi với nhau và có thể đặt câu hỏi nặc danh. Người dùng có thể giới hạn từ những người họ
chấp nhận câu hỏi hoặc có thể tự họ mở các câu hỏi từ bất cứ ai, kể cả người dùng vô danh. Mọi người có thể nhìn
vào hồ sơ mở và đặt câu hỏi mà không cần tạo account riêng của họ. Nếu người dùng đã liên kết account Qooh.me của họ
với một account mạng xã hội khác, như Facebook, người dùng có thể tìm thấy tên Qooh.me của họ.
Độ tuổi theo yêu cầu để được dùng Qooh.me là 17 tuổi trở lên.

Tango
Tango là một app nhắn tin, tương tự như các app phổ biến như Kik và WhatsApp. Tango dường như có khoảng một tỷ tính
năng, và chính nó được mô tả như là "tất cả-trong-một" mạng xã hội app.
Với Tango bạn có thể thực hiện 1 cuộc gọi video, văn bản –text- trò chuyện, chia sẻ hình ảnh và phim video, chơi trò chơi,
và gửi nhạc cho bạn bè. Theo mặc định, hồ sơ cá nhân Tango là công cộng. Có một tính năng "tìm bạn bè gần đó" sử
dụng việc định vị trí để tìm người khác dùng Tango gần bạn. Như các trang web mạng xã hội và các app khác, các
thông tin trong hồ sơ cá nhân Tango luôn luôn là công cộng, chẳng hạn như tên hoặc tên người dùng và hình ảnh
cá nhân.
Tango chỉ nhằm mục đích cho những người sử dụng từ mười ba (13) tuổi trở lên.

