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Vì mình là con gái...
Sau một năm kết hôn với bố, mẹ sinh ra mình. Nhưng vì bố là con một
và cũng cần có người nối dõi, nên bố mẹ lại quyết định mang thai và
sinh tiếp trong khi ngoài mình, vẫn còn hai anh chị nữa là con riêng của
mẹ.
Mình lên bốn tuổi thì em trai ra đời.
Sự ra đời của em là niềm vui sướng,
hạnh phúc của cả nhà, nên em được
cưng như một viên ngọc quý. Còn
mình, ngay từ khi lên bốn tuổi đã
cảm nhận được sự lạnh nhạt của mọi
người dành cho mình, nhất là bố.
Từ khi mình sinh ra đến giờ, bố chưa
một lần nào gần gũi, ôm ấp mình như
những người bố khác thường làm với
con của họ, hay như cách bố bày tỏ
tình yêu thương với em mình. Chẳng
ai thèm bận tâm đến mình. Mình có
cảm giác mình là kẻ dư thừa trong
chính gia đình của mình.

Bạn không lựa
chọn được người

Mình muốn có được sự bù đắp từ
ông bà nội, nhưng ông bà cũng vậy,
Mình đâu có tự quyết định được
chỉ dành tình yêu thương cho cháu việc mình là con trai hay con gái...
trai. Bởi vậy, mỗi lần chúng mình về
nhà ông bà, em trai mình thường được ông bà vỗ về, mua cho đủ món
ngon, đủ thứ đồ chơi. Còn mình, ở đâu cũng vậy, vẫn chỉ có một mình.
Để được yêu thương, mình luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi và nghe

sinh ra mình cũng lời bố mẹ. Mình cũng nhiều lần cố gần gũi với bố nhưng bố cũng chẳng
như giới tính của thèm để ý. Còn mẹ, có lần còn bảo : “Mày học xong cấp ba thì đi lấy
chồng luôn cũng được. Con gái cần gì phải học cao, để tiền đấy tao còn

mình, nhưng có lo cho em ăn học. Sau này già, nó còn đón tao về ở chung với gia đình
thể lựa chọn được
việc bạn sẽ sống
như thế nào. Sống

nó”. Mình không thể ngờ mẹ lại có thể nói với mình như vậy. Mình cảm
thấy thất vọng và tủi thân vô cùng. Cái cảm giác thèm được yêu
thương, được bố mẹ dành tình cảm cho mình như một phần đã dành
cho em trai cứ luôn ở trong mình.
Lúc nào mình cũng như một người thừa, một người được sinh nhầm

vui vẻ và yêu vào gia đình, nên nhìn thấy em luôn vui vẻ, có lúc mình đã rất ghen tị và
thầm ước: giá như em không có trong cuộc sống của mình. Nhưng giờ

thương để luôn tự đây, khi ở tuổi 15 mình đang tự hỏi : “Sự xuất hiện của em có thực sự là
hào vì mình là con nguyên nhân khiến mình lúc nào cũng như người thừa không? Là con
gái thì sao? Mình đâu có tự quyết định được việc mình là con trai hay

gái bạn nhé. con gái”.
Thật buồn khi bố mẹ sinh ra mình trong cuộc đời này nhưng lại bắt
mình sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Mình lạc lõng trong chính gia
đình của mình.
Dương Hoàng Thùy, Trường THCS Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Chúng mình đã khởi động như thế
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Chúng mình đã khởi động chuỗi các buổi đào tạo về giới tính, sức khỏe
sinh sản, kỹ năng sống và kỹ năng truyền thông… bằng hoạt động làm
quen và bày tỏ mong đợi. Lúc này chúng mình đã học được hết năm chủ
đề rồi, đấy là chưa kể một buổi đào tạo đặc biệt của chuyên gia đến từ
Đan Mạch nữa. Nhân dịp “khởi động” các hoạt động đầu tiên mà Tình
nguyện trẻ thực sự “ra tay”, chúng mình cũng xin được “làm quen và bày
tỏ mong đợi” tí nhỉ.

Hoạt động làm quen của nhóm Tình nguyện trẻ trong buổi đào tạo
tại trường THCS Lý Thường Kiệt

Chúng mình là các thành viên của nhóm Tình nguyện trẻ, trường THCS Lý
Thường Kiệt. Tất cả chúng mình cùng đang học lớp 8 nên có sở thích và
tính cách khá là tương đồng với nhau. Trong một Team như thế này,
chúng mình đã và đang phối hợp với nhau rất ăn ý nhé.

Vào nhóm
Tình nguyện trẻ
Chúng mình thấy
vui vẻ
Hy vọng mọi chuyện
luôn suôn sẻ
Để cống hiến sức trẻ
Giúp bạn bè

Hoạt động làm quen của nhóm Tình nguyện trẻ trong buổi đào tạo
tại trường THCS Lê Lợi

Còn chúng mình là nhóm Tình nguyện trẻ đến từ trường THCS Lê Lợi.
Chúng mình không có lợi thế là cùng học một khối. Song, sự đa dạng về
lớp, về tuổi và về cả giới tính cũng giúp chúng mình có được cái nhìn đa
chiều hơn khi ở cùng một Team.
Là thành viên của Tình nguyện trẻ, chúng mình đều mong muốn có thật
nhiều kiến thức, kỹ năng về lứa tuổi của chúng mình để giao lưu và chia sẻ
với các teen trong và ngoài trường.
Sóc nhỏ và Gấu đông trường THCS Lý Thường Kiệt và THCS Lê Lợi

luôn khỏe
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Không chỉ là X, Y...
Liệu X và Y có phải là những “chất liệu” tạo nên những đặc điểm như
sự thùy mị, nết na… ở teen girl hay sự mạnh mẽ, quyết đoán… ở các
teen boy? Nếu có thì giải thích như thế nào khi nhiều teen girl cũng
rất mạnh mẽ, quyết đoán và
nhiều teen boy cũng hết sức
yếu đuối, dịu dàng? Nếu không
thì X, Y quyết định cái gì? Chúng
mình cùng lắng nghe cuộc trò
chuyện của X và Y để có câu trả
lời nhé.
Y: Chúng mình có vai trò gì nhỉ?
X: Cũng khá là quan trọng đấy.
Chúng ta là những chất liệu để
làm nên sự khác biệt giữa một
boy và một girl về mặt hình thể.
Y: Thế là sao?
X: Này nhé, sự có mặt của bạn
giúp hình thành nên những đặc
điểm mà chỉ các boy mới có
như là: “cây gậy phép thuật”,
“các chú loăng quăng” hay Một sản phẩm của nhóm Tình nguyện trẻ
trong buổi đào tạo về Giới và Giới tính
râu…

GIỚI TÍNH chỉ sự
khác nhau về mặt
sinh học giữa nam
và nữ từ khi sinh ra
đã có. Còn GIỚI
chỉ sự khác biệt
giữa nam và nữ có
được do quá trình
học hỏi từ gia đình,
nhà trường và xã
hội, chứ không
phải sinh ra đã có.

Y: Uhm, mình biết rồi, còn bạn sẽ tạo nên những sản phẩm độc quyền
mà các nàng thường vênh mặt tự hào “là con gái thật tuyệt” như là:
“cô bé”, “nguyệt san”, “núi đôi” hay có tử cung để có thể bầu bí sau
này…
X: Oh, chuẩn, không cần chỉnh, những đặc điểm khác biệt đó giữa
teen girl và teen boy gọi là GIỚI TÍNH đấy.
Y: Nhưng, mình nghe bố mẹ của các teen boy và teen girl thường bảo:
là con trai thì phải mạnh mẽ, quyết đoán để sau này còn gánh vác
những việc lớn. Và rằng, con gái thì phải dịu dàng, khéo léo, biết làm
việc nhà… Những đặc điểm này cũng được tạo nên từ chúng ta phải
không ?
X: Không, lần này thì sai bét rồi.
Y: Vậy do cái gì tạo nên, giải thích nhanh lên, tò mò quá !
X: Cái này phức tạp đây, nhưng túm lại là những đặc điểm đó do học
hỏi mà thành. Học qua dạy dỗ, ứng xử của bố mẹ, ông bà, thầy cô và
những người xung quanh. Tỉ dụ như khi các teen boy mà điệu đà,
khóc lóc, thế nào bố mẹ, ông bà cũng buồn rầu than thở: “con trai gì
mà yếu đuối thế”
Y: Còn nào mà nấu cơm khê xem, ngay lập tức sẽ bị nhắc nhở: “Con
gái thế này thì hỏng, ế chồng mất thôi con ạ”.
X: Oh, bạn cũng chịu khó lắng nghe và quan sát đấy nhỉ.

Y: Nhưng mình vẫn băn khoăn những đặc điểm đó ở các teen không
phải là “giới tính” thì là gì?
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X: Chúng được gọi là GIỚI.
Y: Ôi, phức tạp thế, cứ gọi chung là “giới tính” cho nó lành.
X: Oh, không chung được, chính bởi mọi người không phân biệt được
rõ ràng giữa hai khái niệm Giới
tính và Giới nên mới dẫn đến
nhiều chuyện bi hài đấy.
Y: Cho một ví dụ đi nào, rắc rối
quá.
X: Bạn biết đấy, chúng ta đã
thấy các đặc điểm Giới tính sinh
ra đã có nên nó không thể thay
đổi (nếu có phải thông qua khoa
học kỹ thuật). Chúng là những
khác biệt giữa các các boy và girl
về mặt cơ thể. Theo đó, một
chàng trai mà thiếu “súng” thì
không còn là chàng trai, còn một
cô gái thiếu mất “cô bé” thì
không còn là cô gái về mặt cơ
thể (giới tính).

Giới và Giới tính
vốn rất đa dạng.
Chỉ riêng Giới tính
cũng còn nhiều
kiểu đa dạng khác
nữa ngoài girl và
boy, nên chúng

Một sản phẩm của nhóm Tình nguyện trẻ Y: Uh, nhưng nếu một cô gái
trong buổi đào tạo về Giới và Giới tính không dịu dàng, thùy mị thì vẫn

mình còn cần thêm

là cô gái, một chàng trai có
không ăn to, nói lớn thì vẫn là một chàng trai.

giấy mực để tiếp

X: Chính xác, nhưng khi nhầm lẫn giữa Giới tính và Giới, mọi người sẽ
tục khám phá.
cho rằng cô gái không dịu dàng, thùy mị sẽ không còn là một cô gái
nữa, còn chàng trai mà không ăn to nói lớn thì không còn là chàng trai Nhưng có một điều
nữa.
chắc chắn là khi
Y: À, sự nhầm lẫn đó là lý do khiến cho các chàng trai và cô gái bị mắng
mở rộng lòng,
“con gái/con trai mà thế à”, “hay “vô duyên/vô tích sự” đấy hả...
X: Bạn thật thông minh, sự nhầm lẫn này khiến cho mọi người sẽ ứng chúng mình sẽ cảm
xử rất khác khi teen girl hay teen boy thực hiện cùng một hành vi: nhận được nét đẹp
"Dép nhà mình khi đi nó cứ tạch tạch, mỗi lần nghe thấy, bố bảo: con
gái con lứa, đi đứng thế à. Mình trót ăn có tiếng động, nói có to tí, bố của một thế giới đa
lại bảo: con gái như thế, chó nó lấy. Khi chơi đùa mà có đá anh một cái.
sắc màu.
Bố quát: nặc nô. Nhưng anh trai mình làm tương tự, bố bảo: Đúng rồi
con ạ, đàn ông là phải mạnh mẽ như thế. Nói chung là một cảm giác
rất là GATO" (chia sẻ của một teen girl)
Y: Tớ có mặt trong các boy nên nhận thấy sự thiệt thòi vẫn còn nghiêng
về phía các girl. Giá như không có sự nhầm lẫn giữa Giới và Giới tính
thì đã không có sự phân chia điều này là của con trai, điều kia là của
con gái. Khi ấy việc nhìn nhận, đánh giá một hành vi sẽ chỉ dựa vào bản
chất của nó chứ không phụ thuộc vào việc người làm nó là con trai hay
con gái.
Thỏ Ngọc và Panda Tun, trường THCS Lý Thường Kiệt và THCS Lê Lợi

TRANG

5

Thật tuyệt khi được là chính mình
Mình là con một trong gia đình nên được bố mẹ rất cưng chiều. Cũng chính
vì là con một mà bố mẹ rất kỳ vọng vào mình, mong muốn mình trở thành
một người con gái thật giỏi giang nhưng
cũng phải hiền thục và nữ tính.
Mình cũng đã luôn là người như bố mẹ
mong đợi cho đến một lần đi dạo phố.
Lần đó, mình và nhóm bạn thân đã được
vào tham quan võ đường của bác Hòa,
bác của Hoài Thương – một thành viên
trong nhóm. Chúng mình đã reo lên vì
thích thú khi nhìn thấy các động tác vừa
mềm dẻo, vừa dứt khoát lại vừa mạnh
mẽ của các võ sinh đang tập luyện tại
đây.
Mình thấy mê luôn việc học võ, nên ngay
khi về đến nhà, mình xin phép bố mẹ để
được đi học. Nhưng mẹ nghiêm mặt bảo:

Khi được là chính
mình, những sức
mạnh và khả năng
tiềm ẩn của bản
thân mỗi người sẽ
có cơ hội bộc lộ.

‒

Không được!

‒

Sao con lại không được học võ ạ?

‒

Con gái là phải dịu dàng, nữ tính. Bố mẹ muốn mình giỏi giang nhưng
Nếu con đi học võ sẽ giống con trai cũng phải thật hiền thục và nữ tính
lắm.

‒

Học võ có thể làm cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh hơn mà mẹ.

‒

Nếu con muốn dẻo dai bố mẹ có thể cho con đi học múa. Thôi không nói
nhiều nữa ăn cơm đi con.

Đêm hôm đó, mình nằm trăn trở mãi không ngủ được. Và rồi mình đã đưa
ra một quyết định táo bạo: Đăng ký học võ vào mỗi buổi chiều chủ nhật –
thời gian bố mẹ cho phép mình được đi chơi cùng bạn bè trong nhóm.
Mình dùng tiền ăn sáng để đóng lệ phí học võ. Bắt đầu từ đấy, mình đều
đặn đi học võ mà bố mẹ không hề hay biết.
Tập võ mình không chỉ học được cách để tự bảo vệ bản thân, mà nó còn
như là cách để bộc lộ được những sức mạnh và khả năng tiềm ẩn của mình.
Dường như đó mới thực sự là điều mình muốn bộc lộ chứ không phải là sự
dìu dàng nữ tính mà hàng ngày mình thể hiện. Đây là khoảng thời gian mình
cảm thấy vui vẻ, thoải mái và tự do nhất.
Rồi một hôm, bố đến võ đường, nơi mình đang theo học để thăm thầy giáo
của mình. Hóa ra, thầy chính là bạn cũ của bố. Nhân chuyến thăm này, bố
kể với thầy về mong ước được đi học võ của mình.
‒ Mình có mỗi một cô con gái nhưng cháu lại muốn học võ. Vợ chồng
mình không đồng ý vì muốn cháu học múa để luôn giữ được nữ tính.
‒ Ồ! Bạn nghĩ thế là chưa đúng. Ở võ đường của mình có rất nhiều võ
sinh là nữ đấy! Có cháu trông rất mảnh mai nhưng khi vào học lại rất
nhanh nhẹn, khỏe mạnh, mà sự mềm mại, dịu dàng của con gái đâu có
mất đi. Bạn hãy cùng mình xuống thăm võ đường thì sẽ thấy ngay được

điều đó.
Bố đã rất ngạc nhiên khi thấy mình đang tập võ ở đây. Còn mình thì
vô cùng lo sợ khi nhìn thấy bố. Thầy lại không biết mình là con gái của
bạn nên thản nhiên chỉ vào mình và hết lời ca ngợi:
Caption
describing
picture or
graphic.
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“Bạn biết không? Đó là cô bé rất
thông minh, nhanh nhẹn và rất
ngoan nữa. Đây là học sinh đầy
tiềm năng. Mình định dịp gần đây
sẽ thu xếp thời gian đến thăm gia
đình cháu để trao đổi với họ về
năng khiếu võ thuật của cháu”.
Tối hôm ấy, bố kể cho mẹ nghe
về chuyện xảy ra ở võ đường. Bố
nói với mẹ: “Nếu anh không được
tận mắt chứng kiến sự luyện tập
của con và anh không nghe bạn
anh nói về năng khiếu của con, thì
chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội phát Thật tuyệt khi bố nói:
triển tài năng cho con.

“...Suýt nữa, chúng
Chúng ta thật có lỗi vì đã không
quan tâm đến tâm tư, nguyện
ta đã ràng buộc con
vọng của con để kịp thời phát hiện
mà định hướng bồi dưỡng năng mình trong cái quan
Tự tin khi được là chính mình
This story can
fit 100-150
words.Suýt nữa, chúng ta
khiếu
cho con.
niệm về nữ tính. Qua
đã ràng buộc con mình trong
cái quan
về nữ intính. Qua đây anh
The subject
matterniệm
that appears
newsletters
cũng thấy rằng: Mình không
nên ápis virtually
đặt suyendless.
nghĩ You
và mong muốn của
đây anh cũng thấy
can
include
stories
that
focus
on
mình cho con. Áp đặt cuộc sống của các con theo ý cha mẹ là bài toán
current technologies or innovations
rằng: Mình không
sai em ạ!”
in your field.

Nghe bố nói, mẹ mình khẽYou
gậtmay
đầu
tình.
ở bên ngoài mình
alsođồng
want to
noteĐứng
business
đã nghe được hết câu chuyện
của bốtrends,
mẹ, mình
or economic
or makechạy
pre- đến ôm chầm lấy
dictions for your customers or
bố mẹ và nói:
clients.

‒

và mong muốn của
mình cho con. Áp đặt

Con cảm ơn bố mẹ nhiều!

If the newsletter is distributed in-

cuộc sống của các

Bố xoa đầu mình nói:
‒

nên áp đặt suy nghĩ

Con gái của bố rất giỏi! Bố tin con sẽ thành công. Nhưng bố mẹ
không hài lòng việc con đã dấu bố mẹ để tự đi học võ. Bố mẹ sẽ
không tha thứ cho con nếu còn lặp lại chuyện tương tự.

Mình chỉ biết xin lỗi bố mẹ nhưng thật hạnh phúc khi bố mẹ đã hiểu
và đồng ý để mình tiếp tục theo học môn mà mình yêu thích. Cả nhà
cùng cười nói vui vẻ. Ánh đèn trên bàn đung đưa soi rõ khuôn mặt
rạng rỡ của cả gia đình. Hình như nó cũng muốn chia vui cùng với
mình.
Bồ Công Anh, Trường THCS Lê Lợi

con theo ý cha mẹ là
bài toán sai em ạ!”.
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Thư gửi bố,
Con biết con không thực sự xuất sắc và những điều con thể hiện chưa
khiến bố hài lòng. Điều đó làm cho con cảm thấy thiếu tình yêu
thương, sự quan tâm của mọi người. Những lần bố mắng, con thực sự
thấy tổn thương
nhiều và lần nào hai
hàng nước mắt cũng
tuôn rơi.

“Giá như bố có thể
hiểu và ủng hộ
con. Con muốn
được bố tôn trọng
những mối quan
hệ bạn bè của con.
Không biết đến lúc
nào con mới tìm
được một người
bạn mà con quý
mến dường ấy…”

Thế rồi đã có một
người bạn trai,
người đã đến và cho
con những vỗ về an
ủi…. Con cảm thấy
vui vì được gặp bạn
ấy hàng ngày, con
muốn giữ bạn ấy
Thư gửi bố (ảnh do tác giả cung cấp)
trong thế giới của
riêng con. Con và bạn ấy học chung với nhau từ hồi lớp 3. Lúc đầu
chúng con thực sự ghét nhau lắm, phân định ranh giới, lãnh thổ trên
bàn ghế rất rõ ràng bằng vạch bút xóa,… Thế nhưng không biết từ lúc
nào con bắt đầu có cảm tình với bạn ấy vì vẻ đẹp trai, thông minh và sự
cao lớn vuợt trội của bạn so với các bạn nam khác trong lớp.
Thật tuyệt vì tình cảm ấy không chỉ xuất phát từ một mình con, đến
năm lớp 6, bạn ấy đã tuyên bố thích con. Con vừa vui vừa bực vì bạn đã
công khai tình cảm với con trước lớp. Từ đó đến thời điểm này, khi
chúng con sắp rời mái trường trung học cơ sở, bạn luôn bảo vệ con (khi
các bạn trong lớp trêu chọc), quan tâm con (biết con thích đọc truyện
tranh, bạn tìm mượn cho con những bộ truyện thật hay), giúp đỡ con
học các môn tự nhiên và đi đâu cũng chở con theo,… Con cũng đáp lại
tình cảm của bạn bằng cách giúp bạn môn văn và môn vẽ,…
Con đã chẳng thể giấu mãi bạn ấy trong thế giới của riêng con. Con
chắc rằng bố biết chuyện là do một người bạn khác ở trong lớp của
con. Khi bố mắng con, cấm con không được giao du với bạn ấy nữa để
tập trung học hành, con đã thấy thật vô lý. Con cảm nhận mình vui
hơn, học đều các môn hơn từ ngày quen bạn ấy mà bố. Đó là thứ tình
cảm trong trẻo như nắng thủy tinh thực sự quý giá đối với con. Tuy con
chưa chính thức chấp nhận tình cảm của bạn và luôn chối bỏ khi bị bạn
bè trong lớp gán ghép, nhưng chúng con vẫn đồng hành suốt mấy năm
qua. Con chẳng thể giải thích hay chống đối lời yêu cầu của bố, nên con
chỉ còn cách từ bỏ bạn mà thôi.
Mỗi lần phải tỏ ra khác với điều con mong muốn, con luôn dằn vặt và
cảm thấy mình có lỗi, con thương bạn ấy, giá như con có thể cho bạn
biết lý do vì sao con phải xử sự như vậy. Giá như bố có thể hiểu và ủng
hộ con. Con muốn được bố tôn trọng những mối quan hệ bạn bè của
con. Không biết đến lúc nào con mới tìm được một người bạn mà con
quý mến dường ấy…
Linh Bibi

Làm gì khi “ảnh nóng” có thể bị lộ
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Hôm trước mình đi học và có để một bạn trai mượn điện thoại. Mình
không biết bạn ý có mở hình ảnh trong máy của mình ra xem không,
trong đó có vài ảnh nhạy cảm của mình. Bạn ấy mà thấy rồi thì mình
không còn mặt mũi nào nữa. Ở lớp
mình vốn là một học sinh ngoan
ngoãn và chưa bị tai tiếng gì. Mình
đang rất lo lắng, hoảng loạn. Mong
sớm được tư vấn từ chương trình..
Bạn nữ, 14 tuổi, Hà Nội
Bạn thân mến,
Bạn đang lo lắng người bạn trai mà
bạn cho mượn điện thoại có thể đã
nhìn thấy những ảnh nhạy cảm của
bạn trong khi ở lớp bạn là một học
sinh ngoan. Tình nguyện trẻ chia sẻ
cùng bạn cảm giác lo lắng bạn đang
trải nghiệm!
Bạn biết đấy, chúng ta không thể biết
được người bạn ấy đã xem những tấm
ảnh đó hay chưa. Song, nếu như thời
gian bạn ấy mượn điện thoại của bạn ngắn và bạn vẫn luôn ở cạnh thì
có thể bạn đó chưa xem. Trong tình huống bạn chưa chắc là bạn ấy có
xem hay không thì chẳng có lý do gì để bạn không nghĩ là bạn ấy chưa
xem cả. Khi có hai luồng suy nghĩ khác nhau thì đừng ngại ngần lựa
chọn một hướng tích cực sẽ mang lại cho bạn tâm trạng thoải mái hơn.
Trong trường hợp các bức hình của bạn có nguy cơ bị công khai, bạn có
thể nói chuyện với người bạn ấy để bạn ấy hiểu rằng công khai những
điều riêng tư của một người là không được phép. Nếu bạn ấy copy các
bức hình và để cho người khác biết thì còn vi phạm pháp luật Việt Nam
về việc truyền bá những hình ảnh nhạy cảm của người khác nữa đấy.

“...ngay cả trong
trường hợp các
bức hình bị công
bố, bạn cũng không
phải là người có lỗi
và cũng không liên
quan đến các giá
trị và phẩm chất

Bạn nhớ rằng mỗi người đều có những góc riêng tư. Bạn đã tin tưởng
bạn bè và cho mượn máy điện thoại thì ngay cả trong trường hợp các
bức hình bị công bố, bạn cũng không phải là người có lỗi và cũng không
liên quan đến các giá trị và phẩm chất của bạn. Con người bạn được thể
hiện trong cuộc sống hàng ngày và mọi người sẽ cảm nhận về bạn qua
đó, chứ không phải chuyện những bức hình, bạn nhé.

của bạn. Con người

Như bạn đã thấy, có thể những bức hình của bạn không hề được bạn
đó xem, nhưng câu chuyện này đã khiến bạn trải qua những lo lắng, bất
an. Vì vậy, để tránh những lo lắng không cần thiết, bạn cân nhắc việc
xóa bỏ những bức hình nhạy cảm của mình nếu bạn không muốn những
bức hình đó bị người khác biết. Hoặc bạn có thể dùng chế độ cài đặt
mật khẩu cho máy và hạn chế việc cho mượn điện thoại khi bạn không
trực tiếp kiểm soát được việc người khác sử dụng máy của mình.

người sẽ cảm nhận

Chúc bạn luôn vui khỏe!
Tình nguyện trẻ

bạn được thể hiện
trong cuộc sống
hàng ngày và mọi

về bạn qua đó, chứ
không phải chuyện
những bức hình”
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Ngắn—dài
Một teen đến ghi tên đăng kí học lớp tiếng Anh, người đăng ký hỏi:
‒

Em tên gì?

‒

Dạ, Dương Của Quý ạ

Hơi ngạc nhiên nhưng chị
vẫn làm rõ:
‒

Dài hay ngắn?

‒

Ơ… dạ… thì cũng "bình
thường" thôi chị ạ

‒

Sao lại bình thường?

‒

Chứ chị muốn "nó" dài
hay ngắn?

‒

Chàng trai này đang
nghĩ gì vậy? Chị đang hỏi Quý "y" dài hay "i" ngắn mà!

‒

À dài chị ạ

Trí tưởng tượng là không có giới hạn

Sưu tầm

“Không”
Tí Gặp Tèo Trên đường Tí Lăng xăng lại hỏi tèo :
Tí : Ê Tèo bài kiểm tra vừa
rùi mấy điểm, 10 hả ?
Tèo : Không !!
Tí : Thế 9 hả ?
Tèo : Không mà !
Tí : Thế chắc chắn 8 rùi ?
Tèo : (Đi chậm lượm cục
gạch phang Tí ) Cái Ông Nội
mày đã bảo là không điểm
cứ hỏi hoài.
Sưu tầm

“No” - “không” - “0”?

Tự hào khi là một thành viên
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Nghe nói về Teen council (Nhóm Tình nguyện trẻ) với nhiệm vụ là cung
cấp các thông tin về sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền, kỹ năng sống
cho các bạn cùng trang nứa, chúng mình hết sức ngạc nhiên, tò mò và

lo lắng nữa. Với các thành viên nòng cốt thì khó khăn còn ở chỗ,
nói về vấn đề “nhạy cảm” và “tế nhị” ấy một cách tự tin và trôi
chảy cơ.

Bởi thế, khi được chọn vào nhóm, mình cũng đầy lo lắng vì đó là một
nhiệm vụ không tưởng. Giống như những bạn khác, mình cũng thấy vấn
đề này tế nhị chết đi được. Bản thân mình cũng còn có rất nhiều điều
thắc mắc liên quan đến giới tính, SKSSTD nhưng có bao giờ dám hỏi hay
đả động gì đến chúng đâu. Bao giờ cũng vậy, mình chọn giải pháp “im
bặt”, vậy nên không thể hình dung nổi viêc chia sẻ các thông tin liên quan
đến vấn đề này với các bạn khác.
Nhưng mọi chuyện đã khác khi mình thực sự trở thành một thành viên
của Tình nguyện trẻ. Trong ngôi nhà chung này, mọi chuyện đã không còn
là tế nhị nữa. Nó là khoa học và chúng mình cảm thấy thoải mái khi học
về chúng giống như những môn học khác. Và cứ thế, chúng mình luôn
tranh thủ bày tỏ ngay những băn khoăn, thắc mắc đã lưu giữ trong lòng
lâu nay để được giải đáp.

“...Nhưng mọi
chuyện đã khác khi
mình thực sự trở
thành một thành
viên của Tình

nguyện trẻ. Trong
Những câu hỏi mà nếu nói ra ở nơi khác, người nghe có thể sẽ mắt tròn,
mắt dẹt vì “Ối, dám tìm hiểu về cái đó nữa à?” hay “ngố thế” hoặc “thật ngôi nhà chung này,
là ngớ ngẩn đi”... Với Tình nguyện trẻ thì ngược lại, chúng mình chẳng
mọi chuyện đã
bao giờ bị đánh giá kiểu như vừa rồi. Những điều thắc mắc của chúng
không còn là tế nhị
mình đều rất là quan trọng và các anh, chị cũng như các chuyên gia luôn
sẵn sàng giải đáp để hiểu hơn về những điều mà chúng mình quan tâm.
nữa. Nó là khoa học
Nhóm của chúng mình sẽ giúp cho bạn bè đang học cấp hai biết thêm về và chúng mình cảm
giới tính và sức khỏe sinh sản để vừa hóa giải những điều còn băn khoăn
thấy thoải mái khi
thắc mắc liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh sản, vừa có thể tự giải
quyết những khó khăn của mình khi có những thay đổi về tâm sinh lý ở học về chúng giống
lứa tuổi với biết bao nhiêu thay đổi và biến động về tâm sinh lý...
như những môn học
Thật tự hào khi là một thành viên của Tình nguyện trẻ, khi có thể tham
khác”.
gia vào các hoạt động có ích và đầy ý nghĩa cho các bạn bè của mình.
Thu Thủy, THCS Lý Thường Kiệt

Ban biên tập Nhịp sống Teen mời Teen Việt Nam ở trong và
ngoài nước cùng tham gia 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
và THCS Lê Lợi thực hiện từ năm 2014.
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