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Tôi và Nam quen nhau qua mạng, thông qua một đứa em học lớp dưới. 

Những xúc cảm đầu đời trong sáng, hồn nhiên nhưng khiến tôi luôn 

vui vẻ, yêu đời và tôi là người đã ngỏ lời với bạn ấy trước khi không 

kìm nén được tình cảm của mình dành cho bạn ấy.  

Tôi còn nhớ đó là vào một 

buổi chiều, sau giờ tan 

học, tôi đã hẹn gặp riêng 

bạn ấy để nói chuyện. Lúc 

đầu tôi chỉ định nói 

chuyện như  hai người 

bạn bình thường nhưng 

khi đứng trước mặt Nam, 

người tôi như nóng lên, 

tim tôi đập nhanh hơn 

bình thường…Nói chung 

là cảm xúc rất khó tả.  

Rồi một thời gian sau, 

chúng mình gặp nhau 

nhiều hơn, nói chuyện 

cũng thân mật với nhau hơn và bất ngờ hơn nữa là Nam học cùng đội 

trống với tôi. Cứ như vậy, tôi và Nam trở thành một đôi. Sự quan tâm, 

chăm sóc của Nam dành cho tôi làm tôi có cảm giác bình yên và hạnh 

phúc khi ở bên cậu ấy. Có một kỉ niệm in sâu trong tâm trí tôi mà tôi 

không thể quên được. Hôm đó, tôi quên chiếc ô trên phòng tập, tôi và 

Nam lên lấy thì bất ngờ Nam ôm chầm lấy tôi, hôn tôi. Tim tôi như 

ngừng đập vậy, thời gian như ngừng trôi khiến tôi không thể kiểm soát 

được cảm xúc của mình . 

Rồi càng ngày Nam càng quan tâm đến tôi nhiều hơn, luôn luôn lắng 

nghe và chia sẻ cùng tôi những vui buồn trong cuộc sống, chúng tôi 

cùng giúp đỡ nhau trong học tập và luôn nguyện sẽ giúp cả hai cả học 

giỏi hơn. Đôi khi Nam cũng hay trách móc tôi vì không nghe lời cậu 

ấy nhưng tôi cũng biết Nam làm vậy vì cậu ấy yêu tôi. Tất nhiên,trong 

tình yêu không phải cái gì cũng hoàn hảo, đôi lúc cũng có những xích 

mích khiến cho tôi và cậu ấy cảm thấy buồn và có khoảng cách nhưng 

chúng tôi luôn đơn giản nghĩ rằng đó cũng chỉ là cách để xem hai 

chúng tôi có thực sự yêu nhau hay không mà thôi. 

Đến bây giờ thì tôi và Nam bên nhau cũng đã được một năm rồi, thời 

gian không dài nhưng cũng không quá ngắn đủ để hai chúng tôi hiểu 

nhau hơn. Tôi muốn cám ơn cậu ấy vì đã đem lại cho tôi cảm giác 

được yêu thương, chăm sóc và bình yên khi bên cậu ấy. Nam như một 

món quà quý giá mà thượng đế đã mang lại cho tôi, giúp tôi ngày một 

trưởng thành hơn, tiến bộ và hoàn thiện bản thân nhiều hơn trong học 

tập và cuộc sống. 

Thỏ Bông (THCS Lý Thường Kiệt)  

Tôi và Nam 

Những rung 

động đầu đời thật 

trong trẻo, đáng 

yêu và ẩn chứa 

sức mạnh to lớn 

giúp chúng ta 

vượt qua những 

khó khăn trong 

cuộc sống. 

Những ai đang 

yêu hãy yêu quý 

và trân trọng tình 

cảm đó, cùng 

nhau vun đắp 

mối quan hệ 

ngày một tốt đẹp 
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Cái nóng của mùa hè đang ngập tràn ở khắp mọi nơi nhưng những hoạt 

động trong dịp hè của Nhóm tình nguyện trẻ tại hai trường THCS Lê 

Lợi và THCS Lý Thường Kiệt vẫn đang diễn ra thật sôi động, náo nhiệt 

Nhóm chúng mình đang dần bước vào những tuần cuối cùng của đợt 

đào tạo kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản tình dục.  

 

 

 

 

 

 

 

Mặc dù không phải là những chủ đề dễ đề cập về mặt kiến thức hay cả 

thực tế cuộc sống nhưng vấn đề về nguyệt san của bạn gái hay “sản 

phẩm độc quyền” của con trai - mộng tinh đều được các thành viên 

nhóm mình chia sẻ “kinh nghiệm” hết sức thú vị. Những chủ đề như 

“Tình dục một mình” hay “Tránh thai và các bệnh lây truyền qua 

đường tình dục” đem đến cho tất cả các bạn những hiểu biết hữu ích 

như các cách giải tỏa ham muốn tình dục, những nguy cơ từ việc quan 

hệ tình dục không an toàn, các cách phòng tránh thai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh những chủ đề liên quan đến mặt sinh lý thì khía cạnh tâm lý 

của các bạn trong giai đoạn tuổi dậy thì cũng không kém phần quan 

trọng. Đó là “Khi chúng mình xao động”, các bạn bắt đầu có những 

rung động đầu đời và phải ứng xử sao đây để những tình cảm tuổi ô 

mai đó giữ được nét trong sáng, hồn nhiên . 

Càng thu nhận được nhiều thông tin, kiến thức về giới tính, sức khỏe 

sinh sản tình dục, chúng mình càng cảm thấy tự tin, hiểu biết hơn và 

mong muốn được giúp đỡ những bạn khác nhiều hơn với những kiến 

thức nhóm mình đã lĩnh hội được.  

An Nguyên – Trường THCS Lê Lợi 
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Cùng chờ đón 

sự trở lại của 

Nhóm tình 

nguyện trẻ 

trong hoạt 

động truyền 

thông nhóm 

lớn, nhóm 

nhỏ trong 

thời gian tới 

các bạn nhé! 



Tớ và Gấu 

Tớ và Gấu (thằng bạn từ thưở thiếu thời của tớ) là đôi bạn thân học 

cùng lớp 6A4, nhà hai đứa ở cạnh nhau nên có gì cũng í ới, kể lể cho 

nhau đủ thứ trên đời. Có thể nói, tớ và Gấu quá hiểu và quá hợp 

nhau nên từ việc bày trò trêu đùa các bạn khác trong xóm, trong lớp 

hay nhiều khi nói dối bố mẹ để đi chơi hai đứa đều xứng đáng là 

“một cặp bài trùng”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế nhưng, tớ không ngờ một ngày, tớ chết điếng khi nhận được tin 

nhắn của Gấu đúng vào ngày “Va linh tinh”: “…Cá ơi, Gấu nghĩ là 

Gấu đã, đã…yêu Cá rồi” 

Không biết phải mô tả cái cảm xúc của tớ lúc đó như thế nào nhưng 

túm lại là tớ hơi bị sốc, ngồi đơ ra một lúc mà vẫn không hiểu điều 

gì đang xảy ra. “Thằng bạn chí cốt của mình sao lại nói những lời 

này, liệu nó có trêu mình không?”, tớ thầm nhủ như vậy. Không đủ 

bình tĩnh và kiên nhẫn để nhắn tin hay gọi điện, tớ lấy xe phi thẳng 

tới nhà Gấu. 

- Này ông Gấu kia, ông sao vậy, sao ông lại nhắn tin như thế, ông 

trêu tôi phải không? Vừa gặp Gấu, sự tò mò khiến tôi ngay lập tức 

đặt câu hỏi. 

Gấu im lặng, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt Gấu có vẻ hơi chùng 

xuống, bối rối, trước biểu hiện này của Gấu tớ biết là Gấu đang nói 

thật. 

Tớ ngồi phịch xuống ghế thở dài nhìn Gấu: 

- Ông ngồi xuống đây nói chuyện với tôi lát đi, ông làm tôi hơi bị 

sốc, giờ vẫn chưa tỉnh đây này. 

Phải mất một lúc tôi mới có thể cất lời: 

- Ông, ông như vậy từ khi nào? Sao ông nghĩ rằng ông thích tôi, mà 

chúng ta đang là bạn rất thân mà. 

Ở tuổi dậy thì, 

ngoài tình cảm 

bạn bè, T een đã 

bắt đầu cảm thấy 

xao động, thấy 

thích, thậm chí 

là yêu những 

người bạn bè 

quanh mình. 

Mọi xúc cảm 

tình cảm đều tự 

nhiên và đáng 

trân trọng, 

không ai có lỗi 

khi trong mình 

xuất hiện những 

xúc cảm, tình 

cảm ấy.  
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Phải chăng tớ đã yêu Cá? 
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Ngần ngừ một lúc, Gấu đáp lời: 

- Gấu, Gấu..không biết phải nói thế nào nhưng đã gần 2 tháng nay, 

Gấu thấy mình có cảm giác rất lạ, rất muốn ở gần bên Cá. Đợt này tớ 

cũng hay nghĩ về Cá hơn và tự hỏi không biết Cá nghĩ gì về mình 

nữa? Tớ cũng có cảm giác vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh Cá, thích 

trò chuyện nhiều hơn với Cá 

- Chỉ vậy thôi sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gấu gật gù. Nhìn thấy vậy, tớ mỉm cười: “Thế thì có lẽ Gấu đang 

thích Cá, nhưng mà, đấy chưa gọi là yêu đâu Gấu ngốc ạ! Theo chị 

gái tớ nói thì nếu yêu một người, Gấu sẽ thấy trái tim luôn rung động 

khi đứng trước người ấy, cảm thấy nhớ nhung người đó, lấy vui – 

buồn của người đó làm tâm trạng cho chính mình. Dù người đó có 

khuyết điểm lớn, Gấu vẫn thấy người đó là tuyệt nhất trong mắt mình.  

Thấy Gấu đang ngẩn tò te lắng nghe tớ nói, tớ lại tiếp tục thao thao 

bất tuyệt: “Bởi tình yêu đặc biệt là vậy nên Gấu cần thời gian để trải 

nghiệm và có câu trả lời chứ không thể vội vàng đưa ra kết luận đâu 

Gấu à.” 

- Nhiều thứ như vậy sao? Vậy là, vậy là Gấu cần thời gian và sự trải 

nghiệm ư? Gấu nhìn tôi băn khoăn. 

- Ừ, đúng là vậy đấy. Lúc này, chúng ta vẫn là bạn của nhau. Dù sau 

này tình cảm của chúng ta có tiến xa hơn hay chỉ dừng lại ở đây thì 

Cá mong rằng Cá và Gấu vẫn luôn lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp về 

nhau nhé!  

Gấu lí nhí: “Tớ hiểu rồi, có lẽ tớ đã hơi vội vàng, tớ đồng ý, thời gian 

sẽ giúp tớ và cả Cá có câu trả lời cho mình.” Cho tớ rút lại lời tỏ tình 

nha. 

Tớ cười hì hì gật đầu khi nghe Gấu nói vậy…Phóng xe như bay về 

nhà, lòng tớ thấy vui vì vừa giúp bạn tớ hiểu hơn về tình cảm của cậu 

ấy dành cho tớ…. 

Cá (THCS Lý Thường Kiệt) 

Để nói yêu một 

người, chúng 

mình cần thời 

gian để lắng nghe 

tiếng nói của con 

tim; Cần thêm 

những cơ hội giao 

tiếp trực tiếp với 

nhau để hiểu về 

nhau hơn. Khi đó, 

chúng mình sẽ 

tránh được nhầm 

lẫn giữa tình yêu 

với những thăng 

trầm của các nấc 

thang tình cảm do 

tác động của 

những đặc điểm 

sinh học ở  lứa 

tuổi của chúng 

mình. 



Sức mạnh của tình bạn 

Tôi- một cô bé đáng yêu, nhí nhảnh, học giỏi, luôn luôn đứng đầu lớp 

một cách xuất sắc. Nhưng tính cách của tội đã mất đi sau một cú sốc– 

bố mẹ tôi li hôn. Một gia đình đầm ấm bỗng chốc tan biến. 

Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi theo bố về nhà ông bà sống. Khi đến lớp, dù  

cố gắng hòa đồng với bạn bè nhưng bạn bè đều nhìn tôi với ánh mắt 

khinh mạt vì tôi có một gia đình không trọn vẹn như bao bạn bè khác. 

Tôi bắt đầu sống khép kín hơn, việc học tập càng ngày càng sa sút, bố 

tôi đã tránh mắng tôi rất nhiều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình đó cứ tiếp diễn, tiếp diễn trong một thời gian dài. Sau nhiều 

lần nhắc nhở, bố tôi như đã hết sự kiên nhẫn, ông bắt đầu lạnh nhạt với 

tôi. Cho đến một ngày kia, một người bạn đã đến và làm thay đổi tất cả. 

Đó là Tâm, cô bé đạt giải học sinh giỏi toán quốc gia mới chuyển về học 

cùng lớp tôi và được cô giáo xếp ngồi cạnh chỗ tôi. 

Tôi còn nhớ rõ, trong  giờ ra chơi của buổi học đầu tiên Tâm đến lớp, 

khi cậu ấy rủ tôi đi chơi thì mấy người bạn trong lớp đã kéo Tâm lại và 

nói: 

-Tâm ơi! cậu đừng chơi với nó. Mẹ nó đi theo trai đấy! 

Nghe thấy vậy, mặt tôi tối sầm lại, đôi mắt tôi rớm lệ. Thấy các bạn nói 

thế, Tâm đã gạt tay các bạn ra và nghiêm mặt nói: 

- Các bạn không được nói như thế. Các bạn phải biết thông cảm và xẻ 

chia với bạn bè chứ? Nhi đâu có lỗi trong chuyện này. 

Các bạn trong lớp nghe thấy vậy bèn lảng đi chỗ khác. Thấy tôi buồn, 

Tâm còn an ủi: “Bạn đừng để ý tới mấy lời nói đó, quan trọng là bạn 

cần luôn tự tin, đừng sợ hãi, đã có mình bên cạnh bạn mà.” 

Đây là một tình bạn tuyệt đẹp! 

Tình bạn đẹp sẽ 

không có sự 

phân biệt gia 

cảnh .  Trong 

tình bạn đó luôn 

có sự yêu 

thương, khích lệ, 

đồng cảm  và có 

thể cùng nhau 

vượt qua khó 

khan,  cùng nhau 

phấn đấu để 

phát triển trong 

mọi mặt. 
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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. 

 

Đôi khi, mọi thứ 

trong cuộc sống 

không như mong 

đợi của chúng ta. 

Teen hãy đừng 

buồn vì những 

chông gai trong 

cuộc sống sẽ là phép 

thử giúp chúng ta 

trưởng thành, mạnh 

mẽ hơn với mọi thử 

thách về sau. Khi 

gặp khó khăn, hãy 

đừng ngại chia sẻ 

với Nhóm tình 

nguyện trẻ qua: 

https://

www.facebook.com/

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  Tôi đã cảm thấy thực sự ấm áp khi Tâm nói như vậy. Từ đó, tôi và 

Tâm trở nên thân thiết với nhau hơn. Tôi đã nghĩ rằng tôi cần phải 

dũng cảm thay  đổi bản thân mình. Với sự giúp đỡ của Tâm, học 

lực của tôi thay đổi rõ rệt, tôi cũng trở nên vui vẻ, yêu đời hơn.  

Ngày bế giảng năm học, tôi vỡ òa sung sướng khi thầy Phó hiệu 

trưởng tuyên bố danh sách học sinh xuất sắc của trường trong 

năm học, trong đó có tên tôi. Toàn trường vỗ tay khi tôi và Tâm 

tay trong tay lên nhận phần thưởng.  

Tôi thay mặt các bạn nhận thưởng phát biểu cảm tưởng: 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

Kính thưa các thầy cô giáo! Thưa toàn thể các bạn học sinh. Hôm 

nay em rất vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng này. 

Trước tiên em xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã dành thời gian 

dạy dỗ chúng em và đặc biệt luôn quan tâm, chia sẻ và động viên 

em để em có được niềm vui hôm nay. Và qua đây em cũng xin cảm 

ơn người bạn thân nhất của em và cũng là người cho em niềm tin 

vào cuộc sống. Em có được ngày hôm nay cũng nhờ có bạn. Người 

bạn đó chính là Thanh Tâm. Trong giây phút này,  em xin hứa sẽ 

không làm cho thầy cô và Tâm thất vọng. Em sẽ cố gắng học tập 

để có được thành tích cao hơn nữa.  

Em xin chân thành cảm ơn! 

Nói đến đây, nước mắt tôi trào ra. Tôi không nói được thêm điều 

gì nữa. Dưới những hàng ghế bên dưới, có tiếng sụt sịt nhưng 

cũng có những mái đầu cúi xuống.  

Và, sau một giây im lặng, "những tiếng vỗ tay vang lên mãi không 

dứt.  

Từ đó,  tình bạn của Tôi và Tâm càng ngày càng thân thiết. 

 

Bồ Công Anh – THCS Lê Lợi 

Nhờ có Tâm—tôi đã lấy lại hình ảnh của mình 



Bố mẹ ơi, con muốn nói... 

Tình yêu tuổi mới lớn của mấy đứa là thứ con nít mẫu giáo. Chỉ 

khi nào trưởng thành đi làm thì mới được phép yêu đương, có tình 

có cảm, nhớ chưa con?”  

Những lời dặn dò và dạy bảo của bố mẹ dù nhẹ nhàng nhưng sao 

khiến tớ thấy buồn đến vậy.  Ừ thì cứ cho là tớ chưa đủ chín chắn 

để bước vào thứ củm tình giữa hai người với nhau, với cái được 

gọi là tình yêu nhưng chẳng lẽ chỉ hơi thích 1 ai đó, cũng là nhí 

nhố và không được sao…?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cậu ấy là học sinh giỏi trong top của lớp, học lực của tớ và cậu ấy 

ngang bằng nhau. Chỉ có điểm khác giữa tụi tớ là một người là nữ 

một người nam, tớ dịu lành bao nhiêu thì cậu ấy to mồm sư tử bấy 

nhiêu (Đấy là tên bạn bè yêu mến gọi cậu ấy như vậy). Cũng 

chẳng biết từ khi nào tớ nhận thấy bạn ý có vẻ tốt bụng và điềm 

đạm chỉ với tớ thôi.  

Tớ có chút chút thinh thích, tớ cảm thấy rằng tình cảm này trong 

trẻo, dịu ngọt biết bao, chút tình cảm ấy khiến tớ không gặp cậu 

ấy thì cảm thấy nhớ, hành động nào của cậu ấy tớ cũng thấy thật 

đáng yêu. 

Chuyện này tớ chỉ chia sẻ cho một người duy nhất trên thế giới 

này là bạn thân của tớ. Dù bố mẹ iu dấu của tớ dặn dò rằng nếu 

con thích ai phải nói cho bố mẹ biết nhưng tớ vẫn im lặng và giấu 

diếm. Vì tớ hiểu nếu tớ mà nói ra thì kiểu gì cũng sẽ bị mắng, bị 

cấm đoán. Tớ cảm thấy bức bối khi phải giữ bí mật với bố mẹ của 

mình. Tớ không thể hiểu nổi, dù nhớ cậu ấy, thích và luôn nhìn 

theo cậu ấy nhưng lực học của tớ vẫn đứng nhất nhì trong khối, 

tại sao bố mẹ lại nghĩ rằng tớ sẽ hư hỏng, lơ đãng nếu yêu và coi 

rằng chuyện thích nhau thời học sinh là trò con nít?  

Tớ thật sự mong một ngày bố mẹ sẽ hiểu con gái mình và hiểu 

rằng tình cảm  mà mình đang có là tình cảm tự nhiên,  là thứ tình 

cảm rất đẹp, rất trong sáng và tuyệt vời. Để tớ có thể tự tin đối 

diện với bố mẹ và nói rằng: “Bố mẹ ơi, con muốn nói…” 

Hiếu Hạnh  - THCS Lê Lợi 

―Bố mẹ biết không, 

mọi điều con muốn 

chia sẻ với bố mẹ 

vẫn đang  ở trong 

vòng bí mật và con 

không biết đến bao 

giờ con mới có thể 

nói ra.‖ 
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Con thực sự muốn chia sẻ với bố mẹ... 

*** 

Tọa đàm ―Cơ thể của 

con, tương lai của con‖ 

được tổ chức vào ngày 

30/06/2014 đã trở thành 

một cơ hội tốt giúp các 

bậc phụ huynh hiểu 

thêm về con mình và có 

được những gợi ý cho 

giáo dục về sức khoẻ 

sinh sản và giới tính 

cho tuổi đang lớn. 

http://tamsubantre.org/



Làm thể nào để bày tỏ tình cảm? 

Bạn thân em luôn là người rất hiểu em, luôn bên cạnh chia sẻ mọi thứ 

với em cũng như những lúc em cần. Em thấy mến người bạn đó nhưng 

hình như là hơn vậy. Em rất vui khi thấy người ta cười. Em không biết 

lựa lời nói sao cho người đó hiểu tình cảm của mình? 

(Bạn nữ, 14 tuổi, Hà Nội) 

Bạn thân mến!  

Nhận thấy dường như 

tình cảm của mình dành 

cho người bạn thân 

không chỉ dừng ở tình 

bạn đơn thuần mà còn 

hơn thế, bạn đã mong 

muốn nói cho người đó 

hiểu về tình cảm này 

của mình, thế nhưng 

bạn lại không biết nên 

nói như thế nào. Đây là 

quả điều không hề dễ dàng với bất cứ ai trong hình huống của bạn. 

Theo cảm nhận của bạn, tình cảm của bạn dành cho người bạn ấy hiện 

tại ra sao? Còn tình cảm của người bạn thân đó dành cho bạn chỉ ở 

mức tình bạn thân đơn thuần hay cũng có tình cảm khác nữa dành cho 

bạn? Nếu có thì nhưng biểu hiện nào ở bạn trai đó giúp bạn nhận thấy 

bạn ấy không chỉ có tình bạn đơn thuần dành cho bạn? Nếu tình cảm 

bạn trai đó dành cho bạn chỉ đơn thuần là tình bạn thì việc bạn nói ra 

tình cảm của mình dành cho bạn ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào tới mối 

quan hệ của bạn và bạn ấy?  

Bạn biết đấy, có nhiều cách thức để thể hiện tình cảm với một người 

mà mình yêu mến. Có người sẽ dùng lời nói: nói trực tiếp thông qua 

những lần trò chuyện hoặc thông qua tin nhắn, qua mail. Có người sẽ 

không thể hiện trực tiếp mà qua trung gian như thông qua quà tặng 

(bài hát, món quà mang ý nghĩa muốn gửi gắm…). Có người thể hiện 

bằng hành động qua những sự quan tâm đặc biệt… Mỗi người trong 

hoàn cảnh riêng của mình sẽ biết lựa chọn những cách thức nào là phù 

hợp cho tình huống của mình. Với một số gợi ý nêu trên, chúng tôi hy 

vọng rằng bạn sẽ có thể cân nhắc tình huống và khả năng thực hiện 

của mình để đưa ra lựa chọn hợp lý.  

Chúc bạn thành công!  

Tham vấn viên – Tình nguyện trẻ 

Không có 

một mô tuýp 

nội dung và 

cách bày tỏ 

tình cảm 

chung  mà 

mỗi người 

trong hoàn 

cảnh riêng 

của mình sẽ 

biết lựa chọn 

những cách 

thức nào là 

phù hợp cho 

tình huống 

và khả năng 

thực hiện 

của mình.  
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Bày tỏ tình cảm, cách nào phù hợp? 

Các bạn vị thành niên có thể gửi câu hỏi của mình qua fanpage: 

https://www.facebook.com/pages/ Tình – Nguyện –Trẻ hoặc web-

site: tamsubantre.org để được hỗ trợ giải đáp thông tin. 



T R A N G  1 0  “Ăn” 

Tí chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Ðang đi, bỗng nhiên chàng 

thắng lại cái “ké…é….ét” ngay trước một quán chè rồi quay ra 

sau hỏi: 

- Ăn không? 

Nàng: Mắt sáng lên: Ăn !!! 

Tí: Có thế chứ. Bộ thắng này anh mới thay hồi sáng đó! 

Nói rồi, Tí tiếp tục đạp xe đi!!!!! 

                                                                                               St 

 

Liều mình 

Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng: 

Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tôi. Cả 

phòng nhao nhao: 

- Ai vậy mày? 

- Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai! 

- Nhỏ nói gì với mày? 

- Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tôi thà nhảy lầu còn hơn”. 

                                                                                             St 

 

 

 

 



Vậy là trại hè đã khép lại, nhưng ấn tượng trong tôi về các bạn 

sẽ không bao giờ có thể phôi pha. Tôi đặc biệt cảm ơn trò chơi 

Candle pass – Trò chơi giúp tôi tự tin hơn, hiểu rõ hơn và yêu 

quý hơn tất cả các thành viên của nhóm Tình nguyện trẻ. 

Một buổi tối tĩnh lặng trong một căn phòng nhỏ, khi xung quanh 

là màn đêm thì với một ngọn nến chuyền tay từ thành viên này 

sang thành viên khác đã như thắp ánh lửa niềm tin cho mỗi 

người. Mỗi thành viên đều chia sẻ những cảm nhận của mình về 

bản thân, về nhóm và về hoạt động giáo dục đồng đẳng mà mình 

đang tham gia. Qua phần trả lời những câu hỏi, nhiều thông tin 

về các thành viên mà trước đây tôi chưa từng biết đến đã được 

bày tỏ một cách quá đỗi chân thành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả chúng tôi, dù mỗi người có một biệt danh khác nhau, sở 

thích khác nhau nhưng chúng tôi đều sinh hoạt trong một ngôi 

nhà chung – Nơi đầy ắp tiếng cười và tinh thần tình nguyện, sẵn 

sàng sẻ chia và giúp đỡ những người xung quanh. 

Cảm ơn Candle pass, cảm ơn các anh chị đến từ Trung tâm sáng 

kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), cảm ơn những chuyên gia tới 

từ Planned parenthood of the Great Northwest (PPGNW). Tôi sẽ 

không bao giờ quên khoảnh khắc này, khi chúng ta tay trong và 

cùng chuyền tay nhau niềm tin, hy vọng. Hãy cùng nỗ lực vì 

cộng đồng của chúng ta. Tôi yêu các bạn rất nhiều. 

Mèo Ú (THCS Lê Lợi) 

Tôi yêu các bạn! T R A N G  1 1  

Candle pass 

là một trò 

chơi nhằm 

tạo sự kết nối 

giữa các 

thành viên 

của Tình 

nguyện trẻ, 

trò chơi được 

tổ chức vào 

một buổi tối 

trong thời 

gian trại hè 
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hoạt động trại hè qua 

fanpage: https://www.facebook.com/pages/ Tình – Nguyện –Trẻ 

hoặc website: tamsubantre.org các bạn nhé! 



Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và dân số 

(CCIHP) 

*** 

Địa chỉ:           Số 2, ngách 49/41, Huỳnh Thúc Kháng, 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 

3. 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/

