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Góc tối
- Em đi đâu về vậy?
- Em qua nhà anh Q chơi, anh ấy còn
cho em kẹo nữa
Nhiều lần qua nhà không gặp và sau đó
hỏi chuyện thì mình được biết là H- đứa
em họ 7 tuổi hay sang nhà anh Q - một
thanh niên trong xóm chơi. Ở khu mình
sống, trẻ con ở nhà một mình hoặc chơi
ở nhà với các anh chị em và chờ bố mẹ đi làm về rất nhiều. Có gia
đình có bố mẹ về ban trưa, có gia đình thì không. Vậy nên lũ trẻ
thường chơi với nhau và bánh kẹo là những thứ xa xỉ với trẻ nhỏ lúc
đó. Khi đó mình lên 10 tuổi, cái tuổi cũng chưa đủ để hiểu nhiều
chuyện, đặc biệt về tình dục lại càng không.
Một lần, H kể cho mình rằng anh Q kéo em vào phòng tối, sờ vào
mông em ấy và vào vùng kín nhưng anh ấy nói em đừng sợ, đừng kể
cho ai biết và anh ta cho H kẹo. Mình nghĩ đó là điều không tốt nhưng
không biết nói thế nào. Việc không dừng lại ở đó, lần tiếp theo, H lại
kể rằng Q còn rủ H làm chuyện người lớn nhưng H không chịu nên
anh ấy vẫn chỉ sờ vào ngực và vùng kín của H, lại tiếp tục cho em kẹo
và nói em im lặng. H nói có một em gái khác trong xóm đã làm việc
đó với anh Q và được rất nhiều kẹo.

Lẽ ra, mình
cần hành động
quyết liệt để có
thể tố cáo hành
vi của Q. Đây
thực sự là một
góc tối trong kí
ức của mình,
khiến mình
cảm thấy buồn
mỗi khi nghĩ về
nó.

Mình cảm thấy lo lắng, nên chỉ dặn H không được tiếp tục sang đó
nữa và muốn H phải hứa. H nói em ấy sẽ không sang nữa. Nhiều lần
gặp sau đó, H kể rằng bạn gái kia vẫn được nhiều kẹo và H muốn ăn
kẹo. Tôi cố thuyết phục H dù tôi cũng không có tiền để mua kẹo cho
em ấy. Tôi tìm cách rủ em ấy chơi cùng hoặc sang nhà H để a Q
không thể sang gạ gẫm và rủ H đi.
Có lần, mình đánh bạo nói với mẹ H về việc anh Q hàng xóm hay cho
H kẹo và rủ em qua nhà, còn rủ chơi trò người lớn. Mẹ H lại chỉ cười
và nói đó là trò chơi trẻ con, lúc đó, bà còn bận với việc dọn dẹp nhà
cửa và đi làm nên không bận tâm. Lúc đó không hiểu sao mình cũng
không biết nói gì hơn, và có lẽ là bởi vì mình không biết dùng từ gì để
mô tả, cũng không dám mô tả điều mà mình nghĩ, có gì đó xấu hổ…
Việc trôi qua đã lâu, H giờ cũng đã là học sinh cấp 2. Mình cũng đã
lớn và hiểu rằng những em gái trong xóm, trong đó có em họ mình đã
từng bị lạm dụng tình dục bởi tên Q. Có lẽ Q cũng không hiểu việc Q
làm mang trọng tội ra sao, lúc đó anh ta tầm 14 tuổi. Còn mình, đến
giờ mới hiểu lạm dụng tình dục có thể đem đến những hậu quả khôn
lường như thế nào, cũng đủ lớn hơn để hiểu lúc đó, lẽ ra mình cần
hành động quyết liệt để có thể tố cáo hành vi của Q. Đây thực sự là
một góc tối trong kí ức của mình, khiến mình cảm thấy buồn mỗi khi
nghĩ về nó.
T.H

Buổi tối ám ảnh
TRANG3

Nghe đến chuyện quấy rối tình dục các bạn sẽ nghĩ rằng chỉ bạn nữ
mới là nạn nhân, nhưng không, tôi cũng là nạn nhân và tôi là nam.
Theo nhận định của bạn bè thì tôi có vẻ đẹp rất dễ thương, cao ráo, da
trắng, môi đỏ. Tôi lại hiền lành và học giỏi nên nhiều bạn nữ trong lớp
và trong trường thích tôi. Có một điểm yếu của tôi là tôi khá nhút nhát
và rất ngại giao tiếp.
Câu chuyện xảy ra tại ngõ tối gần
khu tôi ở, như mọi ngày, trên
đường đi học thêm về, lúc đó trời
đã nhá nhem tối. Khi tôi đang đi bộ
vào ngõ thì có 2 chị ngồi trên xe
máy đi ngang qua tôi. Tôi chỉ thấy
họ nhìn tôi nhưng không để ý lắm
vì mải nghĩ về bài toán đang giải
dở trước đó ở lớp học thêm. Một
lúc sau tôi nghe tiếng xe phía sau
mình, vẫn chỉ nghĩ là người đi
Tôi chẳng thể nào quên
đường nên tôi không chú ý. Một
giọng nữ vang lên bên tai: “Em ơi, đi chơi với các chị không nào? Em
đẹp trai quá đi”, tôi giật mình quay lại thì một chị ngồi sau xe máy đã
giơ tay vuốt vào má tôi. Tôi lùi sát vào tường, cố tránh cánh tay của chị
ta. Chiếc xe vụt qua, nhìn quần áo họ đang mặc thì tôi nhận ra vẫn là
hai người phụ nữ lúc nãy. Những tiếng cười của hai người đó vẫn còn
vang lại. Tôi giật mình và vẫn chưa hoàn hồn, không hiểu điều gì đang
xảy ra. Vội vã đi nhanh về nhà, trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi.
Buổi tối đó vẫn ám ảnh tôi đến sau này. Nó ám ảnh vì tôi chưa bao giờ
gặp phải tình huống đó. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng tôi lại có thể là
nạn nhân của quấy rối tình dục. Mà nói thật lúc đó tôi cũng không biết
gọi tên đó là quấy rối tình dục. Bởi lẽ từ khi tôi là một đứa trẻ đến bây
giờ, nhà trường cho đến gia đình không ai dạy cho tôi về điều đó. Tôi
cũng không biết tình huống nào là nguy hiểm, không thể phân định ra
được ai là kẻ muốn làm hại tôi. Cũng không biết được cách xử lí như
thế nào trong tình huống đó. Chỉ đến khi lớn hơn tôi mới biết đó là
quấy rối tình dục.
Tôi kể ra câu chuyện này khi đã là học sinh lớp 7 và tôi nghĩ rằng có
thể có bạn nào đó đã từng giống như tôi hoặc thậm chí là nạn nhân của
xâm hại tình dục. Tôi chia sẻ cho các bạn câu chuyện của mình để các
bạn thấy rằng, dù là bạn nam hay bạn nữ, chúng ta cũng có thể trở
thành nạn nhân của quấy rối, lạm dụng hay xâm hại tình dục. Và tôi kể
ra với hy vọng và mong đợi rằng các bạn hãy cố gắng tìm hiểu các
thông tin để hiểu về quấy rối và xâm hại tình dục, để có thể phòng tránh
và cảm thấy tự tin khi đối phó với những kẻ quấy rối, xâm hại tình dục
trẻ em.
L.Q

Tôi chia sẻ cho
các bạn câu
chuyện của
mình để các
bạn thấy rằng,
dù là bạn nam
hay bạn nữ,
chúng ta cũng
có thể trở
thành nạn
nhân của quấy
rối, lạm dụng
hay xâm hại
tình dục.
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Tôi đã mất đi tình bạn như thế...
Tôi và L là bạn rất thân. Tôi đã từng nghĩ tình bạn của chúng tôi sẽ chẳng
bao giờ tan vỡ nếu như tôi không phạm phải sai lầm đó.
Vào năm ngoái, L bỗng nhiên nghỉ học và chuyển sang ở với ông bà ngoại
ở ngoại thành mà không báo trước cho tôi. Tôi đã liên lạc với bạn ấy
nhưng bạn ấy không bắt máy điện thoại, chẳng trả lời tin nhắn, tài khoản
mạng xã hội của bạn ấy cũng bị xóa. Các bạn trong lớp tôi đã nghĩ rằng L
“chảnh”, nên chẳng cần quan tâm tới lớp cũ.
Nhóm chat của lớp chúng tôi lúc nào cũng xôn xao những thông tin về L,
nhưng chẳng phải là nhớ nhung gì người bạn cũ mà là nói xấu L, và bịa
đặt những thông tin vô lý cho L.

Chúng tôi đã từng là đôi bạn thân thiết

Lẽ ra người có
lỗi là B nhưng L
lại trở thành là
nạn nhân của
những lời trêu
chọc. Lẽ ra tôi
đã cần phải ở
bên cạnh động
viên L và giúp
bạn ấy lấy lại sự
tự tin trong cuộc
sống thì tôi lại
không làm như
vậy.

Vậy nhưng, đến đầu năm nay, L quay trở lại với chúng tôi, với trường cũ,
bạn bè cũ…cũng không ai hiểu lí do là gì. Thế nhưng, vì ý nghĩ L “chảnh”
nên lớp chúng tôi vẫn có phần xa lánh bạn ấy. Còn tôi, tuy vẫn nói chuyện
bình thường nhưng trong lòng cảm thấy lạnh nhạt hơn, cách ứng xử của
tôi với L cũng có phần thờ ơ hơn trước, có lẽ là vì trong đầu tôi cũng có
những ý nghĩ như các bạn khác trong lớp về L.
Nhận ra sự thay đổi của tôi, L tỏ vẻ buồn lòng, một hôm, L nói với tôi:
- A ơi! Chiều nay về với tớ, tớ có chuyện cần kể cho cậu.
- Ok! Được thôi – Tôi đáp
Chiều hôm đó, trên đường về nhà, hai đứa ghé ghế đá vườn hoa gần
trường ngồi nói chuyện:
- Cậu biết vì sao tớ đã chuyển về nhà ngoại một thời gian không? A nhìn
tôi hỏi:
- Tớ không biết!
- Tớ nói cho cậu chuyện này cậu đừng kể cho ai nhé.
- Được, tớ sẽ không kể
…

Tôi bất ngờ khi nghe L chia sẻ, thì ra L đã bị quấy rối tình dục bởi
một bạn nam trong trường. Đó là khi bạn ấy đi vệ sinh một mình
trong giờ học, tình cờ cậu bạn trai đó cũng từ phòng vệ sinh nam đi
ngang qua và đã đẩy L vào phòng vệ sinh nữ rồi sờ vào ngực của L. L
hốt hoảng đẩy cậu ấy ra và bỏ chạy về lớp. L nói rằng cảm thấy sợ
nhưng không dám nói choCaption
bố mẹ. Chỉ nằng nặc viện mọi lí do đòi
chuyển về học ở nhà ngoại.
Cho đến đầu năm nay, khi đã dần cảm
describing
thấy ổn hơn và vì bố mẹ muốn
L quay
trở lại trung tâm thành phố để
picture
or
thuận tiện cho việc chăm sóc
thì L mới quay trở lại.
graphic.
Điều khiến tôi thực sự cảm thấy sốc là người đã làm điều đó với L
không ai khác lại là B - một cậu trai được nhiều bạn gái ngưỡng mộ,
trong đó có tôi. Phải nói là tôi cảm thấy thích B rất nhiều nhưng đó
chỉ là tình cảm đơn phương.
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Nạn nhân của
quấy rối, lạm
dung hay xâm
hại tình dục
không phải là
người có lỗi dù
bất cứ lí do nào.
Thế nhưng,
định kiến xã

This story can fit 100-150 words.
The subject matter that appears in
newsletters
is virtually
You ghen ghét hay
Tối hôm đó, nghĩ về việc của
L, chẳng
hiểu vìendless.
cảm thấy
can
include
stories
that
focus
on
như thế nào mà tôi đã làm một việc xuẩn ngốc để đến bây giờ vẫn
current technologies or innovations
cảm thấy hối hận. Tối đó, tôi
đã chat và trao đổi thông tin của L với
in your field.
một đứa bạn gái tôi cũng chơi thân trong lớp. Tuy nhiên, điều tôi
You may also want to note business
không ngờ tới là bạn đó lại
sẻ thông
tinmake
chopremột bạn khác. Cứ
or chia
economic
trends, or
như vậy, thông tin lan truyền.
Rất
nhiều
bạn
trong
dictions for your customers or lớp biết chuyện.
clients.
Những ngày đi học tiếp theo,
bọn con gái thì tụ tập thành một nhóm,
ngồi bàn tán, có đứa con Iftrai
the newsletter
trong lớp
is distributed
thì cứ chạy
inđến hỏi L về
những câu hỏi tế nhị, về chuyện đã xảy ra với thái độ trêu đùa.

L trở nên câm lặng, tôi hoảng sợ và tìm cách bắt chuyện, L vẫn tảng
lờ tôi. Tôi nhắn tin liên tục cho L nhưng L vẫn không nói bất cứ điều
gì.
Lẽ ra người có lỗi là B nhưng L lại trở thành là nạn nhân của những
lời trêu chọc. Lẽ ra tôi đã cần phải ở bên cạnh động viên L và giúp
bạn ấy lấy lại sự tự tin trong cuộc sống thì tôi lại không làm như vậy.
Sự tin tưởng của L với tôi đã mất đi và điều đó cũng đặt dấu chấm hết
cho tình bạn đã từng tốt đẹp của chúng tôi. Tôi thực sự cảm thấy ân
hận nhưng tất cả đã quá muộn màng. Tôi đã mất đi một người bạn
trong sự day dứt khôn nguôi.

H.A

hội có thể khiến
cho nạn nhân
của quấy rối,
lạm dung, xâm
hại tình dục trở
nên câm lặng
trong khi cái
xấu vẫn hoành
hành.
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Cùng tìm hiểu về QLX?
Xin chào các bạn! Mình là Trà My
- Thành viên TNT đến từ trường
THCS Đông Dư. Đọc bài viết của
mình, chắc các bạn sẽ băn khoăn
QLX là gì?
Thực ra, đó đơn giản là từ viết tắt
mà mình sử dụng để nói về 3 khái
niệm chính: Quấy rối, lạm dụng,
xâm hại tình dục các bạn ạ! Hôm
nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3
khái niệm này và đưa ra một số
hành vi cụ thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về từng khái niệm. Hy vọng
chia sẻ của mình sẽ hữu ích cho các bạn!
Chúng ta bắt đầu thôi nào. Các bạn thân mến! Hẳn các bạn thường
nghe đến cụm từ quấy rối, quấy rối tình dục. Quấy rối tình dục được
hiểu là hành vi của một người này với người khác và có tính chất
gợi về tình dục, khiến cho người kia cảm thấy khó chịu, căng thẳng.
Quấy rối tình dục có nhiều hình thức: Có lời (khi đối phương nói
những lời tục tĩu về tình dục với bạn), không lời (Khi ai đó nhìn
chằm chằm vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bạn như ngực,
mông, cơ quan sinh dục; có hành vi biểu thị tình dục) hoặc có hành
vi sờ/ chạm lên cơ thể của bạn (Khi ai đó sờ chạm vào cơ thể bạn,
đặc biệt các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bạn như ngực, mông, cơ
quan sinh dục)

Quấy rối tình
dục được hiểu
là hành vi của
một người này
với người khác
và có tính chất
gợi về tình dục,
khiến cho
người kia cảm
thấy khó chịu,
căng thẳng.

Lạm dụng tình dục là bất cứ lời nói, cử chỉ, hành động người này
với người khác nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục hoặc vì mục đích
riêng mà không có sự đồng ý của người đó. Thường người có hành
vi này sẽ dùng vật chất, lời nói ngon ngọt để dụ dỗ chúng ta.
Thông thường, chúng ta sẽ phân chia các hành vi lạm dụng tình dục
bao gồm hành vi lạm dụng tình dục có tiếp xúc, khi đó, kẻ có hành vi
lạm dụng sẽ có thể thực hiện một số hành vi sau:
• Sờ vào bộ phận sinh dục hoặc các bộ phận khác trên cơ thể trẻ
• Tác động để trẻ sờ vào bộ phận sinh dục của họ hay những người
khác, chơi những trò chơi tình dục, đưa các vật thể hoặc các bộ
phận cơ thể vào hậu môn, bộ phận sinh dục của đứa trẻ để đạt khoái
cảm tình dục.
Các hành vi lạm dụng không tiếp xúc có thể là các hành vi sau:
• Cho trẻ xem tranh ảnh khiêu dâm
• Phơi bày bộ phận sinh dục của kẻ đó với trẻ

• Chụp ảnh trẻ ở các tư thế khiêu dâm (có thể sử dụng với mục đích
thương mại)
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• Khuyến khích trẻ nghe hoặc nhìn các hành vi tình dục...

Lạm dụng tình
dục là bất cứ lời
nói, cử chỉ, hành
động người này
với người khác
nhằm thỏa mãn
nhu cầu tình dục
hoặc vì mục đích
Hãy cẩn trọng trước những lời dụ dỗ
Xâm hại tình dục là khái niệm để chỉ những hành vi có tính chất tấn
công, cưỡng bức, ép buộc có hoạt động tình dục.
Kẻ có hành vi xâm hại thường dùng vũ lực, đe dọa, ép buộc, tấn công
về mặt tình dục và ép trẻ tham gia vào các hành vi liên quan đến tình
dục.
Các bạn lưu ý rằng ai cũng có thể là người quấy rối, lạm dụng và
xâm hại nhưng mà những người quen biết, có quan hệ với chúng ta
thường chiếm số đông hơn những người lạ.
- Cả bạn nam và bạn nữ, đặc biệt là trẻ em là những đối tượng dễ bị
lạm dụng và xâm hại, chứ không chỉ có các bạn nữ là nạn nhân đâu
nhé.
- Nơi xảy ra lạm dụng, xâm hại tình dục có thể là bất cứ đâu
Theo thống kê thì cứ có 6 trẻ em nam sẽ có một trẻ nam bị xâm hại
tình dục và cứ 4 trẻ nữ sẽ có một trẻ bị xâm hại tình dục. Nói như
vậy để các bạn thấy rằng học tập về vấn đề này để biết cách bảo vệ
bản thân rất quan trọng các bạn nhé!
Qua các chia sẻ trên, mình mong rằng các bạn sẽ hiểu biết rõ hơn về
quấy rối, lạm dụng, xâm hại tình dục, biết cách nhận diện những
hành vi này và từ đó sẽ có những biện pháp đẻ phòng chống xâm hại
tình dục, tuyên truyền cho người khác để họ có thể bảo vệ chính bản
thân mình.

Nguyễn Hoàng Trà Mi (THCS Đông Dư)

riêng mà không có
sự đồng ý của
người đó.
Xâm hại tình dục
là khái niệm để
chỉ những hành vi
có tính chất tấn
công, cưỡng bức,
ép buộc có hoạt
động tình dục
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Đừng im lặng, hãy lên tiếng
Chào tất cả mọi người, tớ là phóng
viên Nguyễn Hà My. Nhận thấy tình
trạng quấy rối, lạm dụng, xâm hại
tình dục trẻ em hiện nay đang chuyển
biến xấu và là một vấn đề nhức nhối,
tớ- phóng viên năng nổ nhất hệ mặt
trời – đã cấp tốc thực hiện một cuộc
phỏng vấn nho nhỏ với một bạn tình
nguyện trẻ về cách phòng chống tình
trạng này!
PV: Chào bạn! Rất vui vì được phỏng vấn bạn! Mình là phóng viên
Nguyễn Hà My.
TNT: Xin chào tất cả các bạn! Mình là thành viên Tình nguyện trẻ
THCS Thực Nghiệm tên mình là Hoàng Nguyên.
PV: Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay! Giờ
chúng ta bắt đầu nhé!
PV: Đầu tiên, hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn về tình trạng quấy
rối, lạm dụng, xâm hại tình dục trẻ em hiện nay?

Một số hậu quả
của quấy rối, lạm
dung, xâm hại
tình dục với nạn
nhân: tổn
thương, sưng tấy
cơ quan sinh dục,
thể mang thai
ngoài ý muốn,
mắc các bệnh lây
truyền qua đường
tình dục, cảm
thấy xấu hổ, tự ti,
trầm cảm, có ý
định tử tự hoặc
thực hiện hành vi
tử tự…

TNT: Mình nghĩ vấn đề này đang ngày một chuyển biến xấu. Những
hành vi ngày càng tinh vi hơn, an toàn của trẻ em hiện nay thực sự
rất đáng báo động, Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu, học hỏi các cách
để phòng chống quấy rối, lạm dụng, xâm hại tình dục trẻ em, cũng
như bảo vệ chính bản thân mình.
PV: Mình được biết quấy rối, lạm dụng, xâm hại tình dục trẻ em để
lại những hậu quả rất nặng nề cho trẻ?
TNT: Chính xác là vậy. Quấy rối, lạm dụng, xâm hại tình dục có thể
đưa đến những tổn thương về thể chất và tâm lý nặng nề cho nạn
nhân. Ví dụ, những tổn thương, sưng tấy cơ quan sinh dục, mang
thai ngoài ý muốn, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục,
Cảm thấy xấu hổ, tự ti, tự cô lập và xa lánh mọi người, bị ám ảnh,
rối loạn ăn uống, trầm cảm, có ý định tử tự hoặc thực hiện hành vi
tử tự…
PV : Có thể thấy là nạn nhân của quấy rối, lạm dụng, xâm hại tình
dục phải chịu những tổn thương tâm lý và thể chất nặng nề. Phần đa
nạn nhân không dám tố cáo những hành vi quấy rối, lạm dụng, xâm
hại tình dục, theo bạn là vì sao ?
TNT : Các bạn thường cho rằng các bạn là người có lỗi, ví dụ do
mình ăn mặc sexy nên bị quấy rối/ lạm dung/xâm hại và không dám
nói cho người lớn biết, các bạn cũng nghĩ rằng đó là việc đáng xấu
hổ. Một số bạn bị thủ phạm đe dọa nên cũng không dám nói ra. Và

mình còn nghĩ rằng nhiều khi
người lớn không đủ quan tâm để
hiểu con của mình đang gặp phải
vấn đề gì hay đang cảm thấy ra
sao nên khi con gặp khó khăn thì
không biết.
PV: Vậy là có nhiều lí do dẫn
đến tình trạng quấy rối, lạm
dụng, xâm hại tình dục không được phơi bày. Có bạn cho rằng cần
phải ăn mặc kín đáo để không trở thành nạn nhân, bạn nghĩ sao về
điều này ?
TNT : Nhiều bạn cho dù ăn mặc kín đáo thì vẫn trở thành nạn nhân
của lạm dụng, xâm hại tình dục. Do đó, đây không phải là lí do.
Quan điểm này không đúng.
PV : Theo bạn, chúng ta phải làm gì để phòng chống/ đối phó với
quấy rối, lạm dụng, xâm hại tình dục?
TNT: Hiện mình thấy có một số quy tắc hay như quy tắc đồ lót, quy
tắc 5 ngón tay, quy tắc NRS mà các thành viên Tình nguyện trẻ cung
cấp trong nhiều bài viết hay sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các quy
tắc an toàn này. Mình gợi ý thêm rằng các bạn cần cảnh giác trước
các tình huống bất thường, tránh tự đưa mình vào tình huống nguy
hiểm (đi cùng người lạ, ra ngoài một mình vào đêm khuya...). Có thể
mang theo một số vật dụng phòng thân như còi, hạt tiêu, ớt bột để
sử dụng khi cần. Ngoài ra, có thể cài số điện thoại của người thân
vào quay số nhanh để khi khẩn cấp có thể ấn và gọi người thân.
Chúng ta cũng cần chủ động chia sẻ và nói ra với bố mẹ khi có vấn
đề xảy ra để bố mẹ có thể trợ giúp cho mình. Chúng ta không bao
giờ là người có lỗi khi ai đó xâm hại, quấy rối tình dục mình. Do đó,
cũng ta cần phải tự tin hơn và chống lại điều xấu.
PV: Cảm ơn TNT Hoàng Nguyên đã tham gia buổi phỏng vấn của
chúng tớ ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ
TNT: Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!
PV: Các bạn thấy đấy, nhận thức được tầm quan trọng của việc học
về các hành vi quấy rối, lạm dụng, xâm hại tình dục, đồng thời, nắm
rõ các quy tắc an toàn sẽ có thể giúp chúng ta tự tin hơn và biết
cách xử lí trong trường hợp trở thành nạn nhân của nạn quấy rối,
lạm dụng, xâm hại tình dục hay chứng kiến sự việc này các bạn ạ!
Nguyễn Hà My – THCS thực nghiệm
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Tránh đi ra ngoài
một mình vào
ban đêm, tránh đi
vào chỗ tối, vắng
người qua lại. Có
thể mang theo
một số vật dụng
phòng thân như
còi, hạt tiêu, ớt
bột để sử dụng
khi cần. Ngoài
ra, có thể cài số
điện thoại của
người thân vào
quay số nhanh để
khi khẩn cấp có
thể ấn và gọi
người thân.
Chúng ta cũng
cần chủ động
chia sẻ và nói ra
với bố mẹ khi có
vấn đề xảy ra để
bố mẹ có thể trợ
giúp cho mình.
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Quy tắc đồ lót
Xin chào tất cả các bạn! Hôm trước nói
về chủ đề: Cách để phòng ngừa quấy
rối, lạm dụng và xâm hại tình dục thì có
bạn hỏi mình về quy tắc đồ lót, bạn í
băn khoăn sao lại có cái nguyên tắc
được gọi là nguyên tắc đồ lót? Vì thế
mà mình phải “tốc tức” cho ra lò bài
viết này các bạn ạ! Một phần để lí giải
cho bạn ấy nhưng to hơn nữa là mình
muốn tất cả các bạn hiểu được quy tắc
quan trọng này.
Quy tắc đồ lót sẽ gồm 5 từ, mỗi từ sẽ được đại diện bằng một chữ cái:
P, A, N, T, S. Các từ này ghép lại với nhau sẽ thành chữ Pants, có
nghĩa là đồ lót theo tiếng việt.
Đầu tiên, đó là:
+P- Private (Riêng tư là riêng tư): các bạn hãy nhớ rằng không một ai
có thể được nhìn hay chạm vào vùng kín của mình, trừ bố mẹ, bác sĩ,
hay y tá. Tuy nhiên, nếu là bác sĩ, y tá cần phải mặc đồng phục và đang
trong giờ khám bệnh, nếu đầy đủ những yếu tố đó, chắc chắn đó là bắc
sĩ hoặc y tá rồi, vậy thì các bạn hãy đồng ý cho bác sĩ khám nhé!
+A- Always remember your body belongs to you (Luôn nhớ cơ thể bạn
thuộc về bạn): Cơ thể mình là thuộc về mình. Không ai có quyền làm
bất cứ điều gì với cơ thể mình mà khiến mình khó chịu. Nếu ai cố tình
động chạm đến cơ thể mình, hãy nói “KHÔNG” và bỏ chạy nha các
bạn.
Quy tắc tiếp theo này khá quan trọng, đại diện của quy tắc đó là chữ:

Quy tắc đồ lót sẽ
gồm 5 từ, mỗi từ
sẽ được đại diện
bằng một chữ
cái: P, A, N, T, S.
Các từ này ghép
lại với nhau sẽ
thành chữ Pants,
có nghĩa là đồ lót
theo tiếng việt.

+N- No means no (Không là không): Với quy tắc này, chúng ta có
quyền được nói “không” với những động chạm vào cơ thể mà chúng ta
không thích đến từ bất cứ ai, kể cả các thành viên trong gia đình.
+T- Talk( Nói về những điều bí mật khiến bạn buồn): Chúng ta cần
nhận biết về sự khác biệt giữa “xấu” và “tốt”. Những câu như “Đây là
bí mật giữa chú cháu mình” thường của những kẻ lạm dụng khiến
chúng ta cảm thấy lo lắng và sợ không dám kể cho ai. Những bí mật
xấu là cái khiến chúng ta cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi. Vì thế chúng
ta cần nói ra nhé!
Quy tắc cuối cùng chính là:
+S- Speak up (Lên tiếng): Khi nào cảm thấy lo lắng, sợ hãi, chúng ta
hãy lên tiếng với người mình tin tưởng, có thể là bố mẹ, chị gái hoặc cô
giáo, đừng im lặng và tự mình chịu đựng các bạn nhé!
Chỉ đơn giản vậy tôi nhưng quy tắc pants rất quan trọng các bạn nhé!
Nắm được quy tắc bỏ túi này là chúng ta đã phần nào yên tâm hơn
trước nạn quấy rối, lạm dụng, xâm hại tình dục trẻ em rồi đó các bạn
ạ!
Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!
Nguyễn Hạnh Tâm

Xòe bàn tay, đếm ngón tay…
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Các bạn từng nghe bài hát 5 ngón tay
ngoan rồi phải không nào, hồi mẫu giáo
chúng mình hay hát ấy. Nhưng giờ đây,
năm ngón tay này lại trở thành một quy tắc
an toàn cho các bạn phòng chống được nạn
quấy rối, lạm dụng, xâm hại tình dục đấy
các bạn ạ! Các bạn không tin thì cùng đọc
bài viết này nhé!
Như chúng ta đã biết trên một bàn tay con người, đa số mọi người đều
có 5 ngón tay, chúng ta có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út,
ngón út và sẽ tương ứng với 5 quy tắc.
Nguyên tắc đầu tiên chúng ta sẽ có tương ứng với ngón cái đó là
nguyên tắc ôm, hôn:
Với nguyên tắc này chúng ta chỉ ôm hoặc hôn những người sinh ra ta,
chăm sóc ta từ bé. Còn những người khác xa lạ với chúng ta như:
hàng xóm, người lạ chưa bao giờ nhìn thấy… thì chúng ta sẽ không
cho chạm vào cơ thể, không cho ôm hoặc hôn, không tạo điều kiện để
kẻ xấu xâm hại chúng ta. Ngoài những việc như ôm, hôn ra thì người
nhà (bố, mẹ) có thể tắm rửa, làm vệ sinh thân thể cho chúng ta. Với
bác sĩ và y tá thì có thể khám cho chúng ta nhưng bác sĩ và y tá thì
phải mặc đồng phục, đang trong giờ làm việc và được sự cho phép của
bố mẹ chúng ta các bạn nhé!
Nguyên tắc thứ 2 tương ứng với ngón trỏ là nguyên tắc nắm tay:
Với nguyên tắc này chúng ta có thể nắm tay bạn bè, thầy cô, họ hàng
vì những người này luôn là người thân thuộc, tiếp xúc với ta hàng
ngày. Cô giáo thì sẽ luôn chỉ cho chúng ta làm bài và có thể giúp đỡ
chúng ta trong mọi vấn đề mà có thể giúp đỡ được mình.
Nguyên tắc mà tương ứng với ngón giữa là nguyên tắc bắt tay.
Ý nghĩa nguyên tắc này: Chúng ta chỉ được bắt tay với những người
như: người quen, cô giáo, hàng xóm, bạn bè của ba mẹ,… khi vẫy
chào, làm quen, hợp tác,… thì chúng ta mới bắt tay.
Nguyên tắc tương ứng với ngón áp út là nguyên tắc vẫy tay.
Chúng ta vẫy tay với những người lạ. Vì người lạ là những người
chúng ta không hè quen biết, không biết họ thế nào nên trong trường
hợp cần có sự giao tiếp, chúng ta chỉ vẫy tay với họ từ xa.
Nguyên tắc 5 tương ứng với ngón út và cũng là ngón cuối cùng, đó là
xua tay
Chúng ta nên xua tay trước những điều không đúng, người mà ta cảm
thấy nguy hiểm, đòi hỏi thân mật với ta, cần tránh xa họ, không nhận
đồ, không đi theo, hét to và bỏ chạy nếu họ tiếp tục lại gần.
Vùa rồi là quy tắc 5 ngón tay- một quy tắc an toàn quan trọng mà
mình đã giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay, hy vọng hữu ích cho
các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.
Nguyễn Quỳnh Anh –THCS Lê Lợi

Hãy gọi đến số
điện thoại :111
khi cần chia sẻ/
hỗ trợ. Hoặc sử
dung dịch vụ tư
vấn qua thư, tư
vấn trực tuyến
miễn phí trên
website:
tamsubantre.org
các bạn nhé!
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Quy tắc NRS
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Quy tắc này có 3
từ: N, R,S. Đó là 3
từ viết tắt của:
*)No: Nói không
với bất kì hành vi
không mong muốn
nào
*)Run: Bỏ đi hoặc
đi ra chỗ khác khi
chúng ta cảm thấy
không an toàn
*)Share: Chia sẻ
với người lớn,
người thân những
điều khiến chúng
sợ hãi

Phương Linh—THCS Bát Tràng
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Đúng hay sai?
Tôi là một học sinh lớp 6A, tính tình tôi vui vẻ, thẳng thắn và rất hòa
đồng với mọi người trong lớp. Lớp tôi có nhiều bạn nam hơn bạn nữ
nên khá nghịch ngợm. Các bạn nữ cũng hay trêu chọc và chơi trò đuổi
bắt với các bạn nam, thỉnh thoảng còn chí chóe cãi nhau rất vui.
Thời gian gần đây, một số bạn nam trong lớp bắt đầu trêu chọc các
bạn nữ với các hành vi như: chạm vào các vùng nhạy cảm, tự nhiên ôm
vào người, có lúc còn hôn vào má, một số bạn nữ ngực bé thì bị đặt
biệt danh là màn hình phẳng… Điều đó khiến các bạn nữ rất bực bội.
Trong lớp tối, có một bạn trai tên là A, bạn là một học sinh ưu tú,
không đi trêu chọc các bạn gái nhưng không được mọi người chú ý và
yêu mến cho lắm vì bạn ấy ít nói, ít giao lưu hòa đồng với các bạn.
Có một lần, tôi đi qua chỗ của A và đã lỡ tay làm rơi bút của bạn, tôi
liền cúi xuống và nhặt. Trong lúc đó, A đã sờ tay vào vùng nhạy cảm
của tôi (mông). Tôi đã suy nghĩ rằng: “Sao một bạn nam ưu tú lại có
thể làm những việc thô thiển như vậy?” Tôi liên nhặt cây bút và bỏ đi
chỗ khác.

Tôi cũng hiểu rằng
có nhiều bạn nam
không biết cách thể
hiện bạn thân
đúng đắn để lấy
lòng các bạn nữ
mà chỉ trêu chọc,
quấy rối các bạn.
Đó là điều không
đúng và chỉ khiến
các bạn nữ ghét
các bạn hơn mà
thôi. Tôi mong
rằng các bạn nam
khi đọc được bài
viết này hãy luôn
lưu ý vấn đề này
nhé!

Lần sau đó, A bắt đầu đi trêu chọc các bạn nữ trong lớp. Không chỉ sờ
vào các vùng nhạy cảm mà còn kéo dây áo trong của các bạn nữ như
các bạn nam khác. Hôm đó, giờ ra chơi, lại một lần nữa tôi bị A sờ vào
ngực khi đang tụm năm tụm ba trêu đùa với mấy đứa trong lớp gần
chỗ A. Lần này tôi nói thẳng: “Bạn là một học sinh ưu tú sao lại làm
việc này?” Lúc đó, A nói: “Tớ… tớ muốn các bạn quan tâm đến tớ”
Tôi cảm thấy bực bội nhưng trống đã điểm giờ vào lớp nên tôi bỏ về
chỗ ngồi với một cái lườm nguýt dài thườn thượt dành cho A.
Tan học, tôi gọi A ra và nói rằng tôi muốn nói chuyện với bạn ấy. Sau
một hồi tôi thao thao bất tuyệt thì A gãi đầu gãi tai và thừa nhận bạn
ấy đã sai khi trêu chọc tôi và các bạn khác. Tôi nói rằng bạn ấy không
nên gây sự chú ý bằng cách đó. Tôi nói với A rằng tôi cũng đã nói
thẳng vấn đề đó cho các bạn nam khác và các bạn đang cố gắng để
thay đổi nên A không nên tiếp tục giống như các bạn ấy. Tôi khuyên A
rằng bạn ấy có thể tham gia các hoạt động khác cùng các bạn trong
lớp như nhóm cầu lông, đá bóng, bóng rổ, học nhóm…trò chuyện
nhiều hơn để hòa đồng với các bạn, cư xử tốt với các bạn thì từ đó, các
bạn sẽ hiểu và yêu quý bạn ấy chứ không phải quấy rối các bạn khác
để gây chú ý. Tôi còn nhấn mạnh: “Hành vi của bạn là quấy rối tình
dục các bạn khác đấy bạn biết không?”
A đỏ mặt xin lỗi tôi và nói từ nay sẽ không làm vậy nữa. Tôi tha thứ
cho A với điều kiện bạn ấy cam kết là phải thực hiện được lời hứa. A
gật đầu đồng ý.
Từ hôm đó, A đã trở lại là học sinh ngoan ngoãn, không còn quấy rối
các bạn khác và được mọi người yêu mến. Tôi cảm thấy vui vì chia sẻ
của mình đã giúp cho bạn trở nên tốt hơn. Tôi cũng hiểu rằng có nhiều
bạn nam không biết cách thể hiện bạn thân đúng đắn để lấy lòng các
bạn nữ mà chỉ trêu chọc, quấy rối các bạn. Đó là điều không đúng và
chỉ khiến các bạn nữ ghét các bạn hơn mà thôi. Tôi mong rằng các bạn
nam khi đọc được bài viết này hãy luôn lưu ý vấn đề này nhé!
Lý Hà Phương ( THCS Đông Dư)

Đừng để kẻ xấu lộng hành
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Từ khi lên lớp 6, mình đã phải đi xe buýt công cộng vì ba mẹ công việc
bận rộn không có thời gian đưa đón. Nhưng H - bạn thân của mình
luôn đồng hành trên những chuyến xa buýt đó nên mình cảm thấy rất
vui. Bạn thân của mình là một người rất xinh đẹp, phổng phao và rất
cao. Vào một lần đi học về, khi cả hai bọn mình đều đang ở trên xe
buýt. Hôm đó xe buýt khá đông nên cả hai đứa đều phải đứng sát vào
nhau. Trong lúc đang đi trên đường, bạn ấy đã nắm chặt tay mình và
khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. Thực sự lúc đó, mình không hiểu đã có chuyện
gì, nhưng đến khi xuống khỏi xe buýt, H mới chia sẻ rằng, trên xe buýt,
có một chú cứ đứng dí sát vào mông bạn ấy. Bạn ấy cố tránh thì chú ấy
càng tiến gần lại, lại còn sờ tay vào mông H. Nghe chuyện, mình thực
sự bất ngờ và bức xúc..

Để kẻ xấu không
tiếp tục lộng hành
thì chúng ta cần
thẳng thắn lên
tiếng để bảo vệ
chính bản thân
mình và những
người xung quanh
các bạn ạ!
Từ hôm đó, H nói rằng bạn ấy sợ và không muốn xe buýt nữa, tôi trấn
an bạn và nói rằng:
- Cậu không nên như vậy, nếu như vậy chỉ mỗi cậu là thiệt thòi, kẻ kia
vẫn tiếp tục hành vi của mình và làm như thế với người khác. Lần tới,
cậu cần nói to lên là chú ấy không được làm như vậy, đứng xa ra và
giữ khoảng cách. Như thế, chú kia sẽ xấu hổ không dám làm như vậy
nữa.
- Nhưng nếu chú ấy vẫn làm vậy thì sao?
- Thì cậu nói với chú lái xe để họ cho chú kia xuống khỏi xe buýt.
Không ai muốn có một kẻ quấy rối tình dục người khác trên xe buýt cả,
vì vậy nên cậu phải nói ra điều đó. Cậu cũng đừng sợ, luôn có tớ đây
nên tớ sẽ cùng cậu đấu tranh chống kẻ xấu.
Nghe tôi an ủi H cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bạn ấy cũng
dần dần bớt đi sợ hãi. Chúng tôi cũng chưa gặp lại tên quấy rối đó
nhưng luôn sẵn sàng tinh thần chiến đấu chống lại cái xấu nếu gặp lại
hắn ta. Mình mong rằng, nếu các bạn cũng gặp những trường hợp như
thế thì hãy lên tiếng đừng ngại ngùng nhé!
Huyền Anh (THCS Thực nghiệm)
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Thử tài của bạn
Đọc đến bài này thì các bạn đã có một số bí kíp cho bản thân để
phòng ngừa quấy rối, lạm dụng, xâm hại tình dục rồi phải không nào.
Vậy chúng ta hãy cũng thử làm một bài trắc nghiệm sau để có thể
biết được liệu các bạn đã nắm chắc các quy tắc an toàn chưa nhé!

Chúc các bạn luôn an toàn
Câu 1: Một người hàng xóm là bạn của bố mẹ bạn sang chơi khi bố
mẹ bạn không có nhà, người đó muốn vào nhà và nói có một món quà
cho bạn, bạn sẽ làm gì?
A. Mở cửa cho người đó vào nhà vì đó là người quen của bố mẹ.
B: Nói với người đó trở lại sau khi có bố mẹ ở nhà, nói cho người ấy
biết đó là quy tắc an toàn và bạn cương quyết không mở cửa..
Hãy nắm vững
toàn và áp dung

Câu 2: Tan học, bạn chờ mãi mà không thấy bố bạn đến đón như
thường lệ. Một người bạn không quen nói rằng bố bạn nhờ người đó
đón bạn vì bố bạn bận việc chưa về kịp. Bạn sẽ làm gì?

vào thực tế cuộc

A: Bạn sẽ để người đó đèo bạn về nhà vì đó là bạn của bố bạn.

các quy tắc an

sống để nâng
cao sự an toàn

B: Cương quyết không đi và tiếp tục chờ đợi hoặc tìm đến phòng bảo
vệ trường để đảm bảo an toàn hơn. trong khi chờ đợi..

của bản thân
các bạn nhé!

Câu 3: Bạn đi khám ở bệnh viện với mẹ bạn nhưng bạn lại đi lạc, một
bác sĩ đi ra và nói bạn cứ vào phòng để bác sĩ khám cho bạn và đảm
bảo bác sĩ không làm bạn đau. Bác sĩ cũng sẽ nhờ người để thông
báo với mẹ của bạn. Bạn sẽ làm gì?
A: Cương quyết không đi và rời khỏi đó, đến tìm bác bảo vệ hoặc cô
lễ tân nhờ đọc thông báo tìm mẹ. Bởi lẽ mẹ bạn chưa cho phép bác sĩ
đó khám cho bạn..
B: Đi theo bác sĩ đó vì họ đang trong giờ làm việc nên không cần lo
lắng.

Câu 4: Bạn là nam, một lần, khi bạn sang
nhà hàng xóm chơi thì anh hàng xóm rủ
bạn vào phòng riêng của anh ấy để xem
phim khiêu dâm. Bạn sẽ làm gì trong tình
huống này?
A: Bạn là nam nên không có gì phải sợ,
bạn sẽ vào phòng anh ấy để cùng xem
phim.
B: Dù anh hàng xóm là con trai thì cũng có thể là kẻ quấy rối, lạm
dụng, xâm hại tình dục, bạn sẽ từ chối không đi theo anh ấy, nói với
anh ấy đừng bao giờ rủ rê bạn làm việc đó và nhanh chóng rời khỏi
nhà anh ấy.
Câu 5: Một người bạn của bố mẹ bạn đến nhà chơi và sán lại gần
bạn, vuốt má bạn khen bạn càng lớn càng xinh xắn. Lúc nói chuyện
với bạn người đó còn đặt tay lên đùi của bạn.
A: Bạn sẽ đứng lên và nói với người đó bạn không cảm thấy thoải
mái với hành động của người ấy, đề nghị người ấy không tiếp tục
có những hành vi tương tự như vậy.
B: Bạn không làm gì cả vì đó là bạn của bố mẹ, họ chỉ đơn giản
yêu quý bạn thôi, bạn cũng sợ mất lòng người đó.
Câu 6: Một người bạn cùng lớp thường hay sờ vào mông bạn mỗi
khi bạn đi qua chỗ bạn ấy ngồi, có lúc bạn ấy còn kéo áo ngực của
bạn và nói bạn là “màn hình phẳng”. Bạn sẽ làm gì trong tình
huống này?
A: Đó chỉ là hành vi trêu đùa của bạn ấy, không có gì đáng ngại
B: Bạn sẽ đề nghị bạn ấy chấm dứt hành động của bạn ấy và báo
với cô giáo, bố mẹ nếu bạn ấy còn tiếp tục hành vi đó.
Các bạn đã có đáp án cho mình chưa nào? Cùng xem đáp án ở
dưới nhé!
Chúc các bạn luôn an toàn!
H. L (THCS Lý Thường Kiệt)

Đáp án
1. B

4. B

2. B

5. A

3. A

6. B
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Không tin được đâu
Con gái tâm sự với mẹ:
– Mẹ này, anh Mike rất yêu con.
– Làm sao con có thể biết được
điều đó?
– Mỗi lần được Mike ôm, con đều
nghe thấy tim anh ấy đập thình
thịch.
- Hãy coi chừng, con gái ngốc
nghếch của mẹ. Trước đây, mẹ từng bị mắc lừa cha con, ông ấy đã
giấu đồng hồ quả lắc ở trong người đấy!

St

3 chủ đề trong buổi hẹn hò
Chàng trai lần đầu tiên hò hẹn
với bạn gái.
Không biết sẽ nói chuyện gì,
chàng trai hỏi ý kiến cha và
nhận được lời khuyên:
– Có 3 chủ đề luôn hiệu quả là
thức ăn, gia đình và triết lý
sống.
Họ gặp nhau, sau vài phút im
lặng khó nói, chàng trai vào
đề:
– Em có thích rau dền không?
– Không!
Cô gái đáp và ngồi thừ ra.
Lúng túng, chàng trai dùng đến chủ đề thứ hai:
– Em có anh trai không?
Cô gái đáp và càng trở nên khép kín:
– Không!
Chàng trai bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung bèn khai
thác chủ đề cuối cùng:
– Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?
Cô gái (xù lông nhím).
St
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Giá trị của cuộc sống
Trong một cuộc hội thảo với đông đảo người tham dự, vị diễn
thuyết gia nổi tiếng chậm rãi bước lên bục, chẳng nói chẳng rằng
mà rút ngay trong túi ra một tờ 20 USD (tương đương 460 nghìn
đồng).
Ông mỉm cười hỏi hơn 200 người ngồi bên dưới: Có ai muốn lấy
tờ 20 USD này không?

Báu vật vô giá
Vô số cánh tay đồng loạt giơ lên. Vị diễn thuyết gia lại hỏi: Tôi
định tặng cho 1 người bất kỳ trong hội trường này tờ 20 USD
trong tay mình, nhưng trước đó thì người được tặng sẽ phải làm
giúp tôi một việc. Một số cánh tay vẫn đưa lên giữa không trung.
Diễn thuyết gia lớn tuổi mỉm cười: Vậy nếu như tôi làm thế này
thì sao? Sau đó, ông ném tờ tiền xuống đất, dùng chân giẫm vào
nó rồi bình thản nhặt tờ tiền lấm bẩn lên.

Giá trị của cuộc
sống không phụ
thuộc vào những
tài sản ta sở hữu,
cũng chẳng hề bị
tác động bởi
những mối quan

Ông tiếp tục hỏi: Bây giờ còn ai muốn nó nữa nào?

hệ mà ta có, mà

Vẫn có một vài người kiên trì giơ tay.
Lúc này, vị diễn thuyết gia chậm rãi phát biểu: Các bạn vừa mới
được học một tiết học vô cùng ý nghĩa. Bất luận tôi có làm gì với
tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó, bởi nó không hề bị mất đi
giá trị của mình, vẫn luôn là 20 USD. Trong cuộc đời, mỗi chúng
ta đều rất nhiều lần bị quyết định của bản thân hoặc vì những
hoàn cảnh khó khăn bên ngoài tác động mà gục ngã, mà tổn
thương. Chúng ta cho rằng mình không xứng đáng thế nọ thế kia,
nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, trong mắt Thượng đế, giá trị
của chúng ta cũng không bao giờ thay đổi. Kỳ thực, bạn có sạch
sẽ hay bẩn thỉu, ăn mặc lấm lem hay sang trọng thì cũng vẫn
luôn là báu vật vô giá.
St

nó được quyết
định bởi chính
bản thân ta. Mỗi
người đều là độc
nhất vô nhị trong
cuộc đời này, hãy
luôn luôn ghi nhớ
điều đó!

Cảm ơn các bạn đã tích cực đóng góp bài viết cho bản tin số
21. Nhịp sống XTeen mời Teen Việt Nam ở trong và ngoài
nước tiếp tục đóng góp tin bài và hình ảnh cho bản tin qua
email: nhipsongteen@ccihp.org
https://www.facebook.com/pages/Tình-Nguyện-Trẻ
Mô hình nhóm Tình nguyện trẻ hướng
đến việc thành lập một đội ngũ thanh
thiếu niên có thể trở thành những người
giáo dục viên đồng đẳng và những
người ủng hộ cho thái độ và các hành
vi tình dục lành mạnh trong giới trẻ.
Làm việc trong môi trường chính thức,
không chính thức và thậm chí là môi
trường ảo (qua các trang web và mạng
xã hội), những người trẻ có thể kết nối cộng đồng, giáo dục
những người khác về các chủ đề sức khỏe tình dục, kỹ năng
sống, khẳng định quyền tình dục và sinh sản của thanh niên.
Mô hình Tình nguyện trẻ, được phát triển bởi tổ chức Planned
Parenthood Great Northwest, Hoa kỳ và được Trung tâm Sáng
kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) phối hợp với trường THCS
Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Thực Nghiệm, Hoàng Hoa Thám,
Đông Dư, Bát Tràng thực hiện từ năm 2014.

Chịu trách nhiệm: Ths.Bs Hoàng Tú Anh
Cố vấn:
BS. Phạm Vũ Thiên
Phụ trách biên tập: Ths. Lê Lan Anh
Bài và ảnh:
 Nhóm Tình nguyện trẻ trường THCS Lý Thường Kiệt,
Lê Lợi, Thực Nghiệm, Đông Dư, Bát Tràng, Hà Nội

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và dân số
(CCIHP)
Địa chỉ:

***
Số 48, ngách 251/8, Nguyễn Khang, Hà Nội

Điện thoại:
Website:

024 3 577 0261; Fax: 024 3 577 0260
http://ccihp.org; http://tamsubantre.org/

Email:

ccihp@ccihp.org

