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Tôi quen Phong trong ngày đầu tiên bước vào THCS đi học. Phong có 

dáng người cao và gầy với làn da rám nắng, sống mũi cao, đôi mắt một 

mí ánh lên một chút gì đó khó gần.  

Phong cũng có cảnh ngộ giống như tôi – mồ côi cha từ bé. Điểm khác 

biệt là cậu ấy lớn lên trong một gia đình gia giáo có truyền thống về âm 

nhạc. Tôi không hiểu sao mình có thể thân được với Phong như thế. 

Chúng tôi gần như lúc nào cũng 

ở cạnh nhau, từ đi học, tới đi 

chơi. Và rồi, thấm thoát 2 năm 

đi qua, tôi vẫn sống trong 

những ngày tháng yên bình, 

lặng lẽ như thế. Với ngày tháng 

gắn bó bên Phong, đối với mọi 

người nhìn vào, hai thằng con 

trai dính với nhau như sam chỉ 

có thể khả năng là hai thằng 

bạn chí cốt nhưng tôi hiểu hơn 

ai hết là đó là tôi thích Phong. 

Rung động đầu đời của tôi lại 

tôi dành cho một cậu con trai, 

nghĩ đến điều đó, tôi bắt đầu sợ. 

Tôi nhớ rất rõ cảnh năm lên 9 

tuổi, một người đàn ông mặc đồ lòe loẹt đi về làng, mọi người nhìn ông 

ta ra, một cách đầy khinh rẻ và kì thị, thâm chí họ còn ghé tai nhau: “Bê

- đê kìa, Bê - đê kìa, tởm chết đi được! 

Có lần, tìm hiểu thông tin trên internet, tôi biết, có thể tôi là người có xu 

hướng tình dục đồng giới, nghĩa là tôi chỉ có tình yêu và sự hấp dẫn về 

mặt thể xác với người cùng giới tính với mình. Tôi còn biết đây chỉ là sự 

khác biệt, không phải bất thường và không thể thay đổi. Vậy là tôi có 

quyền được sống đúng với tình cảm và cảm xúc của mình. Thế nhưng, 

tôi không dám nói cho Phong biết cảm xúc của mình, tôi sợ tình cảm của 

mình là đơn phương, sợ cậu ấy sẽ ghê tởm tôi, sẽ xa lánh tôi. Rồi tôi  

chọn cách im lặng, trở thành một cái bóng luôn đứng đằng sau nhìn 

Phong như thế. Tôi vẫn mong một ngày Phong hiểu tình cảm của tôi 

dành cho cậu ấy.  

Một ngày, Phong nói với tôi cậu ấy sắp phải chuyển đi, tim tôi như 

ngừng đập. Tôi muốn nói thật nhiều điều với Phong, tôi muốn nói với 

Phong tôi rất sợ phải làm quen với chuỗi ngày không có cậu ấy, tôi sợ 

không ai chỉ bài cho tôi, sợ cảm giác không ai đưa đi học. Và điều đặc 

biệt tôi muốn nói, đó là tôi đã thích cậu ấy đến nhường nào. Nhưng ngay 

cả lời chúc lên đường bình an tôi cũng không thể mở miệng. Buổi tiễn 

Phong đi, tôi không đến. Tôi phải chấp nhận sự thật và buông lơi.  

Tôi lê những bước nặng nề trở về nhà sau khi để những giọt nước mắt ở 

(Tiếp theo trang 10)  

Tôi và Phong 

Có lần, tìm hiểu 

thông tin trên 

internet, tôi biết, 

có thể tôi là 

người có xu 

hướng tình dục 

đồng giới, nghĩa 

là tôi chỉ có tình 

yêu và sự hấp 

dẫn về mặt thể 

xác với người 

cùng giới tính với 

mình. Tôi còn 

biết đây chỉ là sự 

khác biệt, không 

phải bất thường 

và không thể thay 

đổi.  
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HIV có thể lây truyền qua con đường nào? Những thái độ tích cực  

chúng ta cần có khi biết một người bị nhiễm HIV là gì? Những dấu hiệu 

chính của bệnh lây truyền qua đường tình dục? Các phòng tránh ra 

sao? 

Tất cả câu hỏi này đã được giải đáp trong buổi truyền thông “Chúng 

mình hiểu gì về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục” - 

Buổi truyền thông do nhóm Tình nguyện trẻ trường THCS Lý Thường 

Kiệt tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 10 tại trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu, trò chơi giải ô chữ đã lôi kéo, thu hút 

được sự tham gia nhiệt tình của các bạn học sinh lớp 6, lớp 7 trường 

THCS Lý Thường Kiệt khi nhiều cánh tay và tiếng gọi xin được giải ô 

chữ vang lên, ầm ĩ một góc sân trường. Việc giải đáp ô chữ khiến các 

bạn thích thú khi được động não suy nghĩ và cố gắng tìm ra đáp án 

đúng. Hai trò chơi còn lại liên quan tới con đường lây nhiễm HIV, bệnh 

lây truyền qua đường tình dục và cách phòng tránh mắc bệnh cũng thu 

hút được sự tham gia nhiệt tình của các bạn.  

Buổi truyền thông về sức khỏe sinh sản, giới tính với chủ đề “Chúng 

mình hiểu gì về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục” 

dù chỉ kéo dài 45 phút nhưng thông qua các trò chơi đã giúp các bạn 

học sinh có được kiến thức đúng về HIV/AIDS như giai đoạn cửa sổ khi 

nhiễm vi-rút HIV, một số quyền cơ bản của người có H như quyền được 

giữ bí mật hay là quyền được sống hòa nhập của người có H với cộng 

đồng, đồng thời, các bạn học sinh cũng có được thái độ sẻ chia, đồng 

cảm và không xa lánh người có H. Hơn nữa, các trò chơi còn cung cấp 

cho các bạn thông tin về các dấu hiệu để nhận biết các bệnh lây truyền 

qua đường tình dục để các bạn biết cách phòng tránh, phát hiện sớm 

khi bản thân hoặc người thân, bạn bè có dấu hiệu mắc bệnh lây truyền 

qua đường tình dục. 

Buổi truyền thông đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với các bạn học sinh 

và nhà trường. 

“Hiểu biết để cảm thông và chia sẻ” T R A N G 3  

“Những hiểu biết 

về HIV/AIDS 

không chỉ giúp cho 

chúng mình phòng 

tránh mà còn giúp 

mình cảm thông và 

hòa đồng với 

những người có H, 

không còn sợ sệt 

nữa. Mình cũng 

biết được các dấu 

hiệu của bệnh lây 

truyền qua đường 

tình dục để biết 

cách phòng 

tránh.” (Học sinh 

lớp 7 THCS Lý 

Thường Kiệt) 

Hào hứng tham gia trò chơi  giải ô chữ 



Người bạn đặc biệt 

Mình có một người bạn, một người bạn đặc biệt. Ấn tượng ở bạn ấy 

là một người có khả năng tạo động lực, không khí vui vẻ cho những 

người xung quanh và bạn cũng là một người đồng tính nam (Gay).  

Trước đây, cũng như nhiều người, mình chỉ biết đến xu hướng tình 

dục khác giới. Vì vậy, mình đã khá sốc khi biết người bạn của mình 

là đồng tính nam. Sự tò mò thôi thúc mình tìm hiểu thông tin và hiểu 

hơn về thế giới của bạn ấy. 

Mình biết được rằng xu hướng tình dục của một người là bẩm sinh 

và không thể thay đổi theo ý muốn của con người. Chính vì vậy, 

không thể chữa cho một người hết “bị đồng tính” như nhiều người 

vẫn rỉ tai nhau. Bên cạnh đó, có ba yếu tố cơ bản để xác định một 

người thuộc xu hướng tình dục nào. Thứ nhất, đối tượng mà chúng 

ta bị hấp dẫn về mặt tình dục là ai (nam, nữ, cả nam và nữ hay 

không ai cả); Thứ hai, tình cảm, cảm xúc đó phải ổn định trong một 

quãng thời gian tương đối dài và cuối cùng, bạn đã là người trưởng 

thành.  

Về việc phân loại xu hướng tình dục, có 4 xu hướng tình dục cơ bản 

là: 

- Xu hướng tình dục khác giới/ dị tính là sự hấp dẫn, có sở thích về 

tình dục với người khác giới tính với mình. 

- Xu hướng tình dục đồng giới/đồng tính là sự hấp dẫn, có sở thích 

về tình dục với người cùng giới tính với mình. Những người có xu 

hướng tình dục đồng giới sẽ có người đồng tính luyến ái nam (tiếng 

Anh gọi là Gay) và người đồng tính luyến ái nữ (tiếng Anh gọi là 

Lesbian) 

- Xu hướng tình dục lưỡng giới (lưỡng tính – tiếng Anh là Bisexual) 

là sự hấp dẫn, có sở thích về tình dục với cả người cùng giới với 

mình và người khác giới với mình. 

3 yếu tố cơ bản 

để xác định một 

người thuộc xu 

hướng tình dục 

nào: 

- Đối tượng mà 

chúng ta bị hấp 

dẫn về mặt tình 

dục là ai (nam, 

nữ, cả nam và nữ 

hay không ai cả) 

 - Tình cảm, cảm 

xúc đó phải ổn 

định trong một 

quãng thời gian 

tương đối dài  

- Bạn đã là người 

trưởng thành.  
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Người bạn đặc biệt 
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- Vô tính là những không có ham muốn hoặc sở thích quan hệ tình dục 

với bất kỳ ai, với bất kỳ giới tính nào, những người này gọi là vô tính. 

Sự phân loại ở trên cho thấy, chúng ta đang sống trong một cuộc sống 

thật đa dạng với nhiều xu hướng tình dục khác nhau. Có nhiều người 

có vẻ như khác biệt, bất bình thường nhưng thực tế không phải như 

vậy, chỉ là vì những người dị tính chiếm phần đa số nên không ít 

người trong số họ kì thị sự tồn tại của các xu hướng tình dục khác mà 

thôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với nhiều người, những xu hướng tình dục khác thật khó chấp nhận 

nhưng với mình, mình thật vui vì có họ là bạn. Vì từ khi sinh ra, vốn dĩ 

chúng ta đã khác nhau, không ai giống ai, sao có thể vì thấy họ khác 

mình mà quay ra đánh giá và phán xét.  

Bạn biết không, hiện nay, việc xem xét nguyên nhân cho những sự đa 

dạng này không còn là vấn đề chính mà nhiều nhà khoa học hay 

những những nhà hoạt động xã hội quan tâm mà họ hướng đến việc 

làm sao để xã hội có nhiều hơn những suy nghĩ, quan điểm cởi mở  về 

vấn đề này. Tại thời điểm này, trên thế giới đã có 14 quốc gia công 

nhận hôn nhân đồng giới. Việt Nam là quốc gia đã thảo luận về hôn 

nhân đồng giới và đã có thể là quốc gia đầu tiên của châu Á công 

nhận hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, tiếc rằng do một số rào cản mà 

điều này đã không được thông qua trong phiên họp quốc hội tháng 

6/2014. Dù vậy, nhà nước ta cũng đã bỏ qui định về việc phạt hành 

chính đối với đám cưới đồng giới. Đây cũng là dấu hiệu tích cực ươm 

mầm hy vọng cho những người đồng tính có thể tự tin vào một tương 

lai mà ở đó, hôn nhân của họ là được công nhận là hoàn toàn hợp 

pháp.  

Về người bạn của mình, sự tận tình, chu đáo và sống hết mình vì 

người khác của bạn ấy khiến mình nể phục. Những lúc ấy, hình ảnh 

của bạn ấy thực sự đẹp biết bao. Có một câu mình rất thích đó là: 

“Con đường đi ngập tràn ánh sáng không phải bởi Mặt trời mà bởi 

chúng ta đã dám mở mắt ra nhìn nó”. Các bạn đẹp khi các bạn là 

chính mình và chúng ta có quyền để làm điều đó. Từ câu chuyện của 

mình, mình hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về sự đa dạng trong xu 

hướng tình dục và luôn tôn trọng sự khác biệt các bạn nhé! 

An Nguyên 

Chúng ta đang 

sống trong một 

cuộc sống thật 

đa dạng với 

nhiều xu 

hướng tình 

dục khác 

nhau. Có 

nhiều người có 

vẻ như khác 

biệt, bất bình 

thường nhưng 

thực tế không 

phải như vậy, 

chỉ là vì những 

người dị tính 

chiếm phần đa 

số nên không 

ít người trong 

số họ kì thị sự 

tồn tại của các 

xu hướng tình 

dục khác mà 

thôi. 

Các bạn đẹp khi các bạn là chính mình  



                   Tôi là nam hay nữ? 

Tôi l3 tuổi và là một bạn gái xinh xắn, đáng yêu, dễ gần. Vào thời gian này, 

tôi bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có sự thay đổi rõ rệt. Tôi nhận thấy mọi 

sự phát triển về mặt cơ thể của mình đều giống như các bạn nữ khác, chỉ có 

điều, tôi luôn luôn chỉ thích mặc đồ của các bạn nam và chơi với các bạn 

nam, chơi những trò chơi mà những người xung quanh nói rằng đó là trò 

chơi “chỉ dành cho bạn nam” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồi đầu cũng chẳng ai để ý đến việc này, nhưng một thời gian sau , tôi bắt 

đầu bị các bạn nữ trêu trọc. Nhiều bạn nói rằng : "  Cái Linh là con gái mà 

chẳng khác gì con trai, có khi là con trai mà không biết cũng nên" ; “Đừng 

chơi với Linh, nó ăn mặc như con trai, chơi với nó lại mang tiếng”. Lúc đó, 

tôi bỏ ngoài tai, coi như không nghe thấy gì. Thế nhưng, mọi chuyện không 

dừng lại ở đó. Một ngày nọ, tôi đi ngang qua khu lớp học nhạc thì bỗng 

nghe có tiếng thì thầm bàn tán: 

   - Này, tớ thấy cái con bé  Linh ấy, con gái thì chẳng ra con gái, con trai 

chẳng ra con trai, không khéo là les. 

   - Ừ, đúng đấy. Tớ thấy thật ngứa mắt. 

 Nghe thấy thế, Tôi rất buồn. Chả lẽ sở thích của tôi, sự khác biệt của tôi 

lại đáng ghét đến như vậy sao. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay. 

Từ sau lần đó, tôi sống khép kín hơn. Ngày ngày, tôi chỉ lặng lẽ đi học rồi 

lại lặng lẽ trở về nhà. Tôi không còn hứng thú để đi học vì thế lực học của 

tôi ngày càng sa sút. Điều này khiến bố mẹ tôi rất lo lắng. Và chuyện gì đến 

cũng phải đến, một hôm, cô giáo chủ nhiệm đã tới nhà nói chuyện với bố 

mẹ về vấn đề của tôi.  

Sau cuộc trò chuyện đó, một buổi tối, khi tôi vừa học bài xong thì bố mẹ tôi 

gõ cửa phòng tôi: 

Tôi ngồi cúi gằm, nghĩ về việc sắp bị bố mẹ trách mắng. Bố tôi lên tiếng: 

  - Linh à, con cũng biết là cô giáo đã tới và trò chuyện với bố mẹ. Nghe cô 

kể chuyện, bố mẹ rất bàng hoàng, thì ra bấy lâu nay con đã phải chịu nhiều  

“Tình yêu thương, 

thấu hiểu, sẻ chia vô 

bờ của bố mẹ có sức 

mạnh đặc biệt  giúp 

tôi vượt qua những 

trở ngại, khó khăn 

trong cuộc sống. 

Nếu không có điều 

đó, hẳn tôi đã đánh 

mất chính mình.”  

T.M (THCS Lê Lợi) 
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Tôi chỉ thích mặc quần áo dành cho bạn nam 



 

This story can fit 100-150 words. 

The subject matter that appears in 

newsletters is virtually endless. You 

can include stories that focus on 

current technologies or innovations 

in your field. 

You may also want to note business 

or economic trends, or make pre-

dictions for your customers or 

clients. 

If the newsletter is distributed in-

Caption 

describing 

picture or 

graphic. 

Hãy tự tin là chính mình 

 

Khi có các câu hỏi 

liên quan tới các 

vấn đề về giới 

tính, sức khỏe 

sinh sản, sức khỏe 

tình dục, Teen 

hãy đừng ngại 

chia sẻ với Nhóm 

tình nguyện trẻ 

qua: https://

www.facebook.co

m/pages/ Tình – 

Nguyện –Trẻ hoặc 

với các tư vấn 

viên qua website: 

tamsubantre.org. 

Các thành viên sẽ 

chia sẻ và hỗ trợ 

các bạn. 

T R A N G  7  lời dèm pha của các bạn như vậy. Thế nhưng, con đừng có buồn vì 

chuyện đó nữa. 

Câu nói của bố khiến tôi bất giác cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vẫn 

lễ phép, tôi lí nhí nói: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhưng các bạn con nói thế có đúng không ạ! Con là đứa chẳng 

giống ai, các bạn luôn chê cười., con có thể là les. 

Mẹ Tôi tiếp lời: 

 - Quan điểm của các bạn rất sai lầm. Việc con thích chơi với bạn 

nam hay ăn mặc như thế nào là sở thích của con, không phải điều gì 

bất thường cả. Mẹ muốn con cảm thấy thoải mái. Đừng gò ép mình vì 

dư luận xung quanh khi con không làm gì sai con gái ạ! 

 - Con có thể sao mẹ? 

 - Sao lại không? Con có quyền được thể hiện là chính mình và đừng 

nên tự ti vì điều đó mà hãy nghĩ rằng đó là một đặc điểm, một vẻ đẹp 

mà các bạn con không có được nên họ mới ghen tị, được chứ? 

 - Dạ vâng thưa mẹ. 

- Dù sau này cuộc sống của con ra sao thì bố mẹ cũng sẵn sàng đón 

nhận điều đó bởi điều quan trọng là con là con gái của bố mẹ, bố mẹ 

muốn con được hạnh phúc. 

Lời nói của bố mẹ khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Vậy mà tôi 

đã lo sợ sẽ bị mắng. Bố mẹ tôi thực sự là những người tuyệt vời.  

Từ đó, tôi dần lấy lại sự tự tin của mình, cố gắng học tập, giúp đỡ 

bạn bè nhiều hơn, cởi mở hơn với các bạn. Những lời nói dèm pha 

dần ít đi. Theo đứa bạn tôi nói thì là bởi tôi có nhiều điểm quá tốt mà 

những bạn bè khác  không còn lí do gì để ghét tôi. Hơn hết tất cả, tôi 

luôn yêu bố mẹ mình vì bố mẹ đã thấu hiểu và yêu thương tôi. 

T.M (THCS Lê Lợi) 



“Người với người sống để yêu nhau” 

Gửi mẹ của con! 

Mẹ à, có lẽ một lần nữa con vẫn phải nói với mẹ rằng mẹ đừng kì 

thị chú H hàng xóm nhà mình như vậy nữa. Dù chú ấy là người 

đồng tính, chú ấy có sự khác biệt với số đông nhưng không có 

nghĩa là chú ấy là người bệnh hoạn hay đáng bị kì thị mẹ à!  

 

 

 

 

 

 

 

Con biết, mọi người vẫn thường có tâm lí một người khác với mình, 

khác với đám đông thực sự là một điều rất kinh khủng và ghê gớm. 

Thế nhưng, qua rất nhiều sách báo cộng với các kiến thức mà các 

thầy cô đã truyền dạy cho con, con mới biết sự khác biệt không có 

gì là xấu cả.  

Tại sao chúng ta lại phải kì thị những người đồng tính nói riêng và 

những người khác trong cộng đồng LGBT nói chung? Họ cũng là 

con người, cũng cần được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ chứ không 

phải họ đáng nhận được cái ánh nhìn dè bỉu, khinh miệt của mọi 

người xung quanh. Họ sinh ra cũng chẳng thể quyết định giới tính, 

cuộc sống của mình, cũng chẳng thể bắt buộc mình là một người 

khác giới hay là les, là gay… Con cảm thấy mẹ và những người 

trong chòm xóm nhà mình đã quá khắt khe với chú H. Mẹ không 

thấy rằng dù chú ấy là người đồng tính, chú ấy vẫn hàng ngày đi 

bán vải, vẫn giúp đỡ gia đình hay sao? Chú ấy cũng rất hay vui 

đùa với tụi con và có lần, chú ấy còn giúp bạn Hải sửa chiếc xe đạp 

bị hỏng nữa. Chỉ những điểm đó thôi, chẳng lẽ chú ấy không đáng 

được trân trọng và thừa nhận sao mẹ? 

“Người với người sống để yêu nhau”, con rất thích câu nói đó và 

không muốn chỉ vì mỗi lời nói trêu đùa hay miệt thị của mẹ và mấy 

cô trong xóm mà khiến cho chú H trở nên buồn và trầm lặng hơn. 

Những lời nói đó sẽ là những nhát dao găm thẳng vào tim chú ấy . 

Mẹ à, con đã nói trực tiếp với mẹ nhiều lần và một lần nữa, qua lá 

thư này, con hy vọng rằng mẹ có thể có cái nhìn rộng mở hơn với 

những người như chú H để chú ấy có thể được sống hạnh phúc, vui 

vẻ như tất cả mọi người, mẹ nhé! 

Con của mẹ: Heo Còi 

Heo Còi (THCS Lý Thường Kiệt) 

“Người với 

người sống để 

yêu nhau”, con 

rất thích câu 

nói đó và 

không muốn 

chỉ vì mỗi lời 

nói trêu đùa 

hay miệt thị 

của mẹ và mấy 

cô trong xóm 

mà khiến cho 

chú H trở nên 

buồn và trầm 

lặng hơn. 

Những lời nói 

đó sẽ là những 

nhát dao găm 

thẳng vào tim 

chú ấy mẹ ạ! 
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“Người với người sống để yêu nhau” 



Tại sao lại thích yêu con trai? 

Trong tình yêu của những người đồng tính nam. Nếu hai người con trai 

yêu nhau, trong khi đó có một người sẽ đóng vai trò là vợ và một người 

sẽ là chồng. Người là vợ thì sẽ yếu đuối còn người chồng sẽ mạnh mẽ 

và quan tâm che chở cho 

người vợ. Nếu như vậy thì 

người chồng sao không quen 

con gái mà lại thích quen con 

trai? 

(Bạn nam, 13 tuổi, Hà Nội ) 

Bạn thân mến,  

Tình nguyện trẻ nhận được 

một câu hỏi rất thú vị từ bạn 

liên quan đến mối quan hệ 

của người đồng tính nam. 

Việc chia vai trong các cặp 

đồng tính nam: một người là 

chồng, một người là vợ, một người yếu đuối hơn, một người mạnh mẽ 

hơn… khiến bạn liên tưởng đến mối quan hệ giữa nam- nữ và tự đặt ra 

câu hỏi vì sao những người đồng tính nam không yêu con gái mà lại 

yêu người cùng giới tính với mình. Chúng tôi sẽ chia sẻ cùng bạn về vấn 

đề này.  

Có lẽ, bạn cũng đã biết, xu hướng tình dục đồng giới chỉ những người 

bị hấp dẫn về mặt tình dục và tinh thần với những người thuộc cùng 

giới tính với mình. Sự hấp dẫn đó không liên quan đến việc người kia 

yếu đuối hay mạnh mẽ hoặc người kia sẽ thuộc về vai nào nếu họ trở 

thành một cặp và phân vai, bạn ạ! Mà sự hấp dẫn đó đến từ việc một 

người bị hấp dẫn bởi những đặc điểm của người có cùng giới tính với 

mình, đối tượng họ yêu và mong muốn sống chung là người cùng giới 

tính với họ bạn ạ! 

Và bạn cũng có thể thấy rằng không phải cứ là nam thì sẽ mạnh mẽ, nữ 

yếu đuối, đây chỉ là những đặc điểm do xã hội quy gán cho bạn nam và 

bạn nữ mà thôi, không phải là đặc điểm từ khi sinh ra đã có, do đó, 

người vợ hoàn toàn có thể là người mạnh mẽ, người chồng yếu đuối.  

Có một điều cũng cần nói thêm là xu hướng tình dục là một điều tự 

nhiên, do vậy, không phải là một người có thể lựa chọn cho mình xu 

hướng tình dục mà đó đã là điều định sẵn, có thể thay đổi theo thời gian 

nhưng không thay đổi theo mong muốn của con người. Vì vậy, bạn 

không thể ép buộc hay cố gắng điều trị để một người đồng tính nam hay 

đồng tính nữ yêu người khác giới với mình được.  

Hy vọng những trao đổi trên hữu ích cho bạn.  

Chúc bạn hạnh phúc!  

Tình nguyện trẻ 

Các bạn vị 

thành niên 

có thể gửi 

câu hỏi của 

mình qua 

fanpage: 

https://

www.faceboo

k.com/pages/ 

Tình – 

Nguyện –Trẻ 

hoặc website: 

tamsuban-

tre.org để 

được hỗ trợ 

giải đáp 

thông tin. 
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Đều phải đến 
Buổi trưa đi học về , cậu bé vui vẻ nói với ba: 

- Ba ơi! Chiều nay ba đến lớp để cô giải lại bài toán cô ra ngày hôm 

qua. 

- Sao lại là ba? Ba có đi học đâu? 

- Nhưng cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ! 

St 

 Tôi và Phong (Tiếp theo trang 2) 
lại bên bờ sông, nơi tôi và Phong vẫn thường ngồi hóng gió.  

Mẹ đưa cho tôi một món quà của Phong, mẹ nói cậu ấy đã gửi tới tôi 

trước khi rời đi. Cẩn thận mở từng lớp giấy bóng, một chiếc cốc - tôi 

thầm thì. Có mảnh giấy gấy làm tư dưới đáy chiếc cốc, đó là lời 

nhắn gửi của Phong: 

- Cậu sẽ không quên tớ chứ? Tớ muốn nói một điều tớ chưa bao giờ 

đủ can đảm để nói ra: Tớ thực sự rung động vì cậu, tớ thích cậu, thật 

đấy! Tớ sẽ trở lại tìm cậu một ngày không xa, Mạnh à… 

Tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Thì ra, đây không phải một tình yêu 

đơn phương, thì ra đây không phải là một tình cảm khổ ải, đớn đau. 

Tôi hạnh phúc biết nhường nào. 

Lại một buổi chiều tràn về, những tia nắng nhảy nhót, vui đùa trên 

từng gợn sóng. Tôi ngồi bên dòng sông và thả trôi một con thuyền 

giấy, trên đó là những dòng chữ viết cẩn thận: 

- Tớ sẽ chờ cậu. Cậu cũng là duy nhất, Phong à! Chúng ta sẽ cùng 

nhau vượt qua tất cả mọi trở ngại, phải không ? 

 H.T (THCS Cao Xuân Huy – Nghệ An) 

Tí làm việc tốt 

St 



Người đồng tính, lưỡng tính, song tính….dù là số ít, khác biệt nhưng 

họ chỉ là những người vẽ nên bức tranh đa dạng của cuộc sống, 

cũng giống như tất cả chúng ta, họ cần được tôn trọng, có quyền 

yêu và kết hôn. 

 

 

 

 

 

 

 

Mình đã học được điều này qua buổi đào tạo về Xu hướng tình dục 

trong nhóm Tình nguyện trẻ. Nếu như trước đây các bạn trong nhóm 

mình đều ở tình trạng vô phương định hướng, không biết nên kì thị 

hay không kì thị những người có xu hướng tình dục khác với mình 

thì nay chúng mình đã thay đổi. 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ là vì chúng mình từng nghĩ họ bị mắc bệnh, chỉ là vì chúng mình 

nghĩ rằng sự khác biệt, số ít là lạc loài, là không giống với khuôn 

mẫu chung của xã hội. Thế nhưng, giờ đây, mình đã hiểu rằng khác 

biệt thì đã sao, câu nói: “Tự do khoe cá tính” có thể nói là gần với 

tình huống này.  

Không ai từ khi sinh ra đã có thể lựa chọn được xu hướng tình dục 

của mình, do đó, dù các bạn là ai, hãy yêu thương và tôn trọng 

những người có xu hướng tình dục khác với mình, các bạn nhé! 

Ngọc Diệp (THCS Lê Lợi) 

Khác biệt thì đã sao? T R A N G  1 1  

Các bạn có 

thể tìm hiểu 

thêm hoạt 

động của 

Nhóm tình 

nguyện trẻ 

qua fanpage: 

https://

www.faceboo

k.com/pages/ 

Tình – 

Nguyện –Trẻ 

các bạn nhé! 

Các bạn đã vẽ nên bức tranh đa dạng của cuộc sống 

“Tự do khoe cá tính” 



Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và dân số 

(CCIHP) 

*** 

Địa chỉ:           Số 48, ngách 251/8, Nguyễn Khang, HN 

Điện thoại:      04 3  577 0261;      Fax:  04 3 577 0260 

Website:          http://ccihp.org; http://tamsubantre.org/  

Email:              ccihp@ccihp.org 

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 và THCS Lê Lợi thực hiện từ năm 2014.  

Cảm ơn các bạn đã tích cực đóng góp bài viết cho bản tin số 

8. 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 

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 

& THCS Lê Lợi, Hà Nội  

 Các sinh viên tình nguyện của CCIHP. 

http://tamsubantre.org/

