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Tớ không muốn điều đó xảy ra
“Thủ dâm gây vô sinh”, thông tin tớ tình cờ đọc được trên mạng
khiến tớ bủn rủn cả chân tay.
Từ bấy lâu nay, thỉnh thoảng, tớ luôn cảm thấy nhu cầu được thỏa
mãn về mặt sinh lý hừng hực trong mình và đã tự kích thích để thỏa
mãn. Tớ còn chưa biết gọi
tên hành động đó là gì, cho
đến một ngày khi đọc tin
trên mạng thì tớ tình cờ biết
được hành động mà tớ
thường thực hiện được gọi
là thủ dâm và còn đau lòng
hơn khi tớ biết rằng hành
động đó sẽ khiến tớ sau này
không thể có con.

“Vì thiếu hiểu biết
mà tớ đã mất ăn
mất ngủ vì một
điều chẳng đáng.
Vì thế, tớ quyết
định sẽ dành thời
gian tìm hiểu kiến
thức về thủ dâm và
các kiến thức khác
về sức khỏe sinh
sản, sức khỏe tình
dục để không phải
gặp lại tình huống
tương tự nữa.”
H.L (THCS Lê Lợi)

Suốt cả tuần nay, tớ ăn ngủ
không yên, luôn tự trách
mình vì hành động dại dột.
Không thể có con về sau,
điều đó thật khủng khiếp. Nghĩ tới đây, nỗi buồn dâng tràn trong
lòng tớ. Bố gặng hỏi tớ mấy ngày hôm nay khi thấy mặt tớ lúc nào
cũng ủ rũ, thế nhưng, làm sao tớ có thể nói ra sự thật này, bố mẹ sẽ
nghĩ gì về tớ. Lòng tớ trĩu nặng.
Chiều nay, khi lang thang trong khuôn viên gần nhà một mình, thằng
bạn thân cùng xóm với tớ đi tập thể dục và tình cờ gặp tớ. Khi tỉ tê
dò hỏi và động viên tớ chia sẻ nỗi buồn của mình, tớ đã kể ra cho nó
biết nỗi buồn trong lòng tớ và đến thời điểm này, tớ cảm thấy may
mắn khi mình đã chia sẻ. Bởi lẽ, sau lời chia sẻ đó, thằng bạn thân
của tớ đã nói rằng hành động đó hoàn toàn là bình thường và không
liên quan gì để khả năng sinh sản của tớ về sau. Đơn giản là vì hành
động thủ dâm có cơ chế tương tự như hoạt động tình dục, là việc
kích thích lên các điểm nhạy cảm của cơ thể với hoạt động tình dục
để đạt khoái cảm nên nó không thể là hành động gây vô sinh.
Nó còn nói thêm, tinh trùng được tinh hoàn sản xuất ra hàng ngày,
nếu không được giải phóng ra ngoài thì cũng bị cơ thể tiêu hủy đi và
tinh hoàn lại sản xuất ra lượng tinh trùng mới. Nó bảo với tớ những
điều này là một bạn trong nhóm tình nguyện trẻ đã tư vấn cho nó vì
nó cũng từng có nỗi lo lắng tương tự như tớ. Nghe nó nói, tớ cảm
thấy nhẹ cả người.
Qua câu chuyện mình, tớ chỉ muốn nói rằng, đôi khi, chỉ vì thiếu
hiểu biết mà chúng ta có thể đẩy bản thân mình đến những tâm trạng
buồn lo, đau khổ không đáng có. Và tớ không muốn điều đó xảy ra
thêm một lần nào nữa.
H.L (THCS Lê Lợi)
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Đừng ngần ngại
Trong lớp tớ, có một nhóm bạn nam thường xuyên bàn luận về chủ đề
thủ dâm. Các bạn có vẻ rất kín đáo và tớ chỉ vô tình nghe được.́ Bạn A
nói rằng: -Thủ dâm nhiều sẽ gây vô sinh. Các bạn khác có vẻ cũng đồng
tình với bạn A. Có bạn còn bổ sung thêm rằng: -Nếu ở độ tuổi chưa
trưởng thành mà bạn nam thủ dâm thì sẽ gây ra xuất tinh sớm.

Bản thân là một thành viên của Tình nguyện trẻ, tớ nhận thấy rằng các
bạn chưa hiểu đúng về vấn đề này nhưng tớ không thể vô duyên xen
ngay vào câu chuyện của nhóm bạn nam kia. Chính vì vậy, cuối giờ
học, tớ hẹn gặp một bạn trong nhóm nam đó, gặng hỏi thì biết rằng
chính bạn ấy đã từng thủ dâm và đang khá lo lắng vì sợ không biết thủ
dâm có gây tác hại giống như các bạn nói không. Bản thân bạn ấy cũng
không dám thổ lộ với các bạn vì sợ bị chê cười.

Các bạn cũng
đừng ngần
ngại mà hãy
tự tin chia sẻ
lo âu của
mình với tớ
và các thành

Tớ đã giải thích đầy đủ cho bạn ấy thông tin về thủ dâm để bạn ấy có
thể xóa bỏ được những hiểu lầm về hoạt động thủ dâm. Sau khi tớ trao
đổi, bạn ấy đã gãi đầu gãi tai cảm ơn tớ vì nhớ có tớ mà bạn ấy đã giải
tỏa được nỗi lo âu trong lòng bấy lâu. Bạn ấy cũng nói rằng sẽ trao đổi
với các bạn nam khác để các bạn không tiếp tục hiểu lầm.
Tớ rất vui và hy vọng rằng không chỉ cậu bạn của tớ mà tất cả những
bạn trong độ tuổi vị thành niên đều có cho mình những kiến thức đúng
đắn để lựa chọn cho bản thân hướng đi tốt nhất. Các bạn cũng đừng
ngần ngại mà hãy tự tin chia sẻ lo âu của mình với tớ và các thành viên
Nhóm tình nguyện trẻ để được hỗ trợ các bạn nhé!
U.C (THCS Lý Thường Kiệt)

viên Nhóm
tình nguyện
trẻ nhé!
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“Thẩm du” - Những điều có thể bạn chưa biết
Bàn về vấn đề “thẩm du”, nhiều bạn cảm thấy e ngại, xấu hổ vì nghĩ
rằng hành vi đó là bất thường, là bệnh hoạn, tuy nhiên, thực tế lại
hoàn toàn ngược lại đấy các bạn nhé! Hãy theo dõi cuộc trò chuyện
của Miu Con – Một học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt với nhóm
Tình nguyện trẻ để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Thủ dâm là nhu
cầu sinh lý hết sức
tự nhiên, đó
không phải là
hành động xấu và
nó không hề có
hại mà ngược lại
còn có một số lợi
ích như:
*) Giúp giải tỏa
tâm lý
*) Tránh mang
thai và mắc các
bệnh lây truyền
qua đường tình
dục…

Tớ có đang bị bệnh gì không?
- Miu con: Chào Teen council, gần đây tớ đang cảm thấy rất băn
khoăn và không biết tớ có bị bệnh gì không? Chuyện là khi tắm tớ đã
tự tay chạm vào ngực mình, tự sờ mó khắp cơ thể và cả “chỗ ấy”
nữa, tớ thấy rất thích thú và thoải mái mỗi khi làm như vậy? Tớ tìm
hiểu trên mạng thì tớ cũng lơ mơ hiểu đó là thủ dâm và trên mạng
viết rằng nó rất có hại, vì vậy tớ cảm thấy lo lắng lắm.
- TNT: À! Vấn đề này, tớ trả lời cho cậu yên tâm nhé! Trước tiên, tớ
muốn cậu biết rằng thủ dâm còn có tên gọi khác là“tự xử”/tình dục
một mình được hiểu là hình thức tình dục tự mình, nghĩa là tự mình
kích thích lên các điểm nhạy cảm với hoạt động tình dục trên cơ thể
để đạt khoái cảm. Cơ chế này tương tự với cơ chế của hoạt động
tình dục, do đó, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh
sản, sức khỏe tình dục của người thực hiện.
- TNT: Vì lí do trên, hoạt động thủ dâm không hề có hại mà ngược
lại còn có một số lợi ích như giúp cậu giải tỏa tâm lý, tránh mang
thai và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục…Thủ dâm là
nhu cầu sinh lý rất tự nhiên của con người. Chính vì vậy nếu cậu
cảm thấy muốn giải tỏa nhu cầu tình dục của mình cậu có thể thực
hiện hoạt động thủ dâm.
- Miu con: Thì ra là thế, tớ đã từng nghĩ mình là kẻ xấu xa,và mỗi
khi tớ làm thế, tớ hay tự trách mình nữa, Thế thủ dâm thế có ảnh
hưởng gì đến “cô bé”của tớ không?

- TNT: Điều đó còn tùy thuộc vào việc cậu thủ dâm có đúng cách hay
không nữa.
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- Miu con: Thế như thế nào là thủ dâm đúng cách?
- TNT: À! Thủ dâm đúng cách là khi cậu thực hiện các tác động vào
cơ quan sinh dục không quá mạnh mẽ, gây tổn thương, trầy xước cơ
quan sinh dục. Bên cạnh đó, cậu cũng cần vệ sinh sạch sẽ tay và bộ
phận sinh dục trước và sau khi thủ dâm để tránh viêm nhiễm bộ phận
sinh dục.

Tần suất thủ dâm
của một người là
sự phù hợp giữa
Thủ dâm đem lại một số lợi ích
- Miu con: Nghe cậu nói tớ hiểu ra nhiều điều, còn một băn khoăn nữa
tớ cũng muốn hỏi cậu, tớ không biết thủ dâm bao nhiêu là đủ? Tớ
thường chỉ dám làm chuyện đó 2 lần trong tuần thôi và cũng không cố
định, mỗi lần làm xong tớ cũng hơi mệt nhưng tớ ngủ rất ngon và thấy
thoải mái.
- TNT: Về số lần thủ dâm thì không có một con số định mức chung cho
tất cả mọi người cậu ạ! Tần suất thủ dâm của một người là sự phù
hợp giữa nhu cầu, ham muốn của cơ thể với khả năng đáp ứng về mặt
cơ thể của người đó. Vì lẽ đó, nếu như cậu cảm thấy thoải mái với tần
suất thủ dâm hiện tại thì cậu có thể tiếp tục duy trì. Trong trường hợp
ngược lại thì cậu mới cần thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp hơn mà
thôi..
- Miu con: Ôi! cám ơn cậu nhiều lắm! nhờ cậu tớ thấy tự tin hơn. Tớ
giấu kín chuyện này và từng cảm thấy lo sợ nhiều, nhờ cậu giải đáp tớ
hiểu rằng hoạt động thủ dâm là hoạt động hoàn toàn bình thường,
như một nhu cầu thiết yếu vậy.
- TNT: Không có gì đâu! Được nói chuyện với cậu, được chia sẻ thông
tin mà mình đã được đào tạo, nhóm Teen council chúng tớ cảm thấy
rất vui. Chúc cậu luôn là một bạn gái xinh đẹp, tự tin, năng động, hiểu
biết. Teen council chúng tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu.
- Miu con: Cảm ơn cậu rất nhiều!
Tình nguyện trẻ

nhu cầu, ham
muốn của cơ thể
với khả năng đáp
ứng về mặt cơ thể
của người đó. Vì
lẽ đó, nếu như
bạn cảm thấy
thoải mái với tần
suất thủ dâm hiện
tại thì bạn có thể
tiếp tục duy trì.
Trong trường hợp
ngược lại thì cần
thay đổi, điều
chỉnh cho phù
hợp hơn .
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Từ bỏ thói quen không quá khó
Mình - một nam sinh lớp 7 với vẻ chững chạc và thường được bạn bè ngợi
khen vì ngoại hình đẹp và luôn thân thiện với bạn bè. Tuy nhiên, không ai
biết rằng mình đã từng có một quãng thời gian thật tệ, khi bản thân không
thể kiểm soát được chính mình.
Cái này đối với nhiều bạn là vấn đế tế nhị, khó nói nhưng mình thấy rằng
nó bình thường và khá phổ biến. Có lẽ không ít bạn đã từng nghe đến cụ từ
“tự xử”. Dù biết việc “tự xử” không hề xấu nhưng mình đã lạm dụng nó
quá mức và khiến bản thân mệt mỏi, không thể tập trung vào việc học.
Ngày nào trước khi đi ngủ mình cũng tự thủ dâm, đầu óc lúc nào cũng nghĩ
tới việc “tự xử”.

Một số điểm cần
lưu ý khi muốn
giảm bớt tần
suất thủ dâm:
*) Tránh xem
tranh ảnh có
yếu tố kích thích
tình dục
*) Tránh ở một
mình ở không
gian kín đáo
*) Khi nhận
thấy nhu cầu
thủ dâm xuất
hiện, hãy đứng
lên và làm một
việc khác.

Từ bỏ thói quen không quá khó các bạn ạ!
Qua tìm hiểu, mình biết rằng mình đang duy trì một tần suất thủ dâm không
phù hợp, bởi vì nhu cầu là một chuyện nhưng khả năng đáp ứng về mặt cơ
thể của mình với hoạt động thủ dâm là một chuyện khác. Vì vậy, có thể đối
với một ai đó, việc “tự xử” mỗi ngày không là vấn đề nhưng với mình thì
không phải vậy. Mình biết mình cần thay đổi. Tuy nhiên, làm thế nào để có
thể thay đổi, điều chỉnh là điều thực sự khó với mình. Đó cũng là lí do một
thời gian thử cố gắng không nghĩ tới việc “tự xử” nhưng mình đều thất bại.
Để không để bản thân quá lệ thuộc vào hoạt động này, mình đã khám phá
nguyên nhân và quyết tâm thực hiện bằng được mong muốn của mình. Các
bạn biết đấy, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, một điều đơn giản như
vậy nhưng trước đây mình chưa từng nghĩ đến hoặc đôi khi buông xuôi
không muốn nghĩ đến.
Mình nhớ lại và nhận ra rằng ngày nào mình cũng lên mạng tìm hiểu
những thông tin liên quan đến chuyện tình dục, điều này đã khiến cơ thể
mình luôn nảy sinh nhu cầu được thỏa mãn, khiến cho đầu óc mình luôn
suy nghĩ về chuyện “tự xử”. Chính vì lẽ đó, mình đã quyết tâm loại bỏ thói
quen này, thay vì tìm kiếm những chủ đề trên, mình đọc truyện cười, xem
các clip vui, đọc báo...Việc làm này khiến nhu cầu “tự xử” của mình giảm

xem các clip vui, đọc báo...Việc làm này khiến mình mình nhu cầu
“tự xử” của mình giảm trông thấy.
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Ngoài ra, mình cũng nhận ra rằng mỗi khi mình có ý định thủ dâm thì
mình đều nghĩ tới nó và mong muốn thực hiện. Thế nhưng, thay vì đi
tìm một không gian khác để ý định thủ dâm nguôi ngoai hay bị dập
Caption
tắt trong tình huống đó thì mình lại trốn ngay vào phòng kín để “tự
describing
xử”. Quả là một hành động không phù hợp một chút nào với một
picture or
người đang có ý định giảm
tần suất thủ dâm. Mình đã quyết tâm sẽ
graphic.
thay đổi thói quen này bằng cách tìm những hành động khác thay thế.
Mình gọi điện buôn chuyện với bạn, lướt facebook tán dóc, đi dạo,
nghe nhạc…ngay tại thời điểm đó.

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

This story can fit 100-150 words.

Mình hy

The subject matter that appears in
newsletters is virtually endless. You
can include stories that focus on
vọngcurrent
bài viết
này có orích
cho các
technologies
innovations
in your field.

tình nguyện trẻ
bạn

Mình cũng tập cho bản thân thói quen bận rộn hơn trước, hàng ngày,
Youhoạt
may also
want
to note
business
mình tham gia thêm nhiều
động
ngoại
khóa
ở trường, tham gia
or economic trends, or make precâu lạc bộ tiếng anh. Trước
giờ đi ngủ, mình tập một bài thể dục
dictions for your customers or
ngắn, tắm và leo lên giường
đi
clients. ngủ. Vì mệt quá nên mình ngủ một
mạch đến sáng và quên luôn
định thủisdâm.
If theýnewsletter
distributed inTất nhiên, mình cũng không thể ngay lập để giảm tần suất từ 7 lần/1
tuần xuống còn 2 lần/ tuần như hiện tại. Mọi thứ cần dần dần chứ
không thể nhanh chóng được, “giục tốc bất đạt” mà. Vì vậy, mình đã
lập kế hoạch giảm từng ít một, từ 7 xuống 6 rồi xuống 5…chứ không
thể ngay lập tức ù đến đích ngay được.
Điều quan trọng nhất là sự quyết tâm của chính mình. Nếu không có
lòng quyết tâm thực sự, nếu chỉ nghĩ mà không làm hoặc vạch kế
hoạch rồi để đấy thì tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ và kế hoạch thôi
các bạn ạ!
Mình viết lên chia sẻ này hy vọng sẽ như là một kinh nghiệm để các
bạn có thể áp dụng và đạt được mục tiêu giảm tần suất “tự xử” nếu ở
vào tình huống giống như mình. Mong rằng bài viết này có ích cho
các bạn.
Sóc (THCS Lê Lợi)

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.
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Đó không phải là hành vi xấu
Gửi cô L - giáo viên mà con vô cùng kính trọng!
Chiều hôm nay, khi nhìn thấy cô quát mắng các bạn học sinh nam
là bệnh hoạn khi ngồi đàn đúm và thảo luận với nhau về vấn đề
thủ dâm, nhìn ánh mắt buồn xen lẫn cảm giác không thoải mái của
các bạn, con nghĩ rằng con phải viết thư cho cô.

“Vì sao chúng
ta phải im lặng,
né tránh khi
đây là nhu cầu
thiết yếu? Nếu
cô cấm đoán
các bạn học
sinh thảo luận
về vấn đề này,
có thể các bạn
sẽ luôn cảm
thấy mặc cảm,
xấu hổ trong
khi đó là hành
vi không đáng
xấu hổ.

Vì sao chúng ta phải im lặng, né tránh nói về thủ dâm?
Cô ạ, con vẫn biết ở trường ta, vẫn có người rất coi vấn đề thủ
dâm là một thứ vô cùng bệnh hoạn, miệt thị và cảm thấy ghê tởm
nó. Trước đó, con cũng đã từng có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng,
sau khi tham gia lớp tình nguyện trẻ ở trường, con thực sự đã hiểu
rõ hơn về vấn đề này. Thực tế thì hành vi thủ dâm là hoàn toàn
bình thường và không phải là xấu đâu cô ạ! Ở lứa tuổi dậy thì của
chúng con, đây là cách thức giúp các bạn có thể giải tỏa nhu cầu
sinh lý của mình khi cảm thấy bức bí mà không làm ảnh hưởng
đến người khác. Nhu cầu thực hiện hành vi này cũng giống như là
nhu cầu đói thì phải ăn, khát thì phải uống.
Và theo suy nghĩ của con, vì thủ dâm là hoạt động bình thường
nên chúng ta vẫn có thể đề cập tới nó trong cuộc sống hàng ngày.
Vì sao chúng ta phải im lặng, né tránh khi đây là nhu cầu thiết
yếu? Nếu cô cấm đoán các bạn học sinh thảo luận về vấn đề này,
có thể các bạn sẽ luôn cảm thấy mặc cảm, xấu hổ trong khi đó là
hành vi không đáng xấu hổ.
Con mong cô và các bạn qua lá thư này sẽ hiểu hơn về hành vi thủ
dâm, không kì thị những người thực hiện hành vi này hay thảo
luận về chủ đề này cô nhé!
Học trò của cô:
V.A
V.A (THCS Lý Thường Kiệt)

“Cậu bé” nổi mụn sau khi thủ dâm
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Tự nhiên mình thấy dương vật nổi các nốt đỏ li ti ở quy đầu sau khi
thủ dâm. Mặc dù không đau không ngứa nhưng mình rất lo lắng em
không biết bị làm sao cả?
(Bạn nam, 14 tuổi, Hà Nội)
Bạn thân mến!
Hiện tại,bạn đang băn khoăn
về hiện tượng đầu dương vật
nổi những nốt đỏ li ti sau khi
thực hiện hoạt động thủ dâm.
Tình nguyện trẻ sẽ trao đổi
cùng bạn về vấn đề này.
Những mụn nhỏ trên đầu
dương vật của bạn có nhân
mủ hay có xu hướng phát
triển lan ra xung quanh hay
không? Trước khi thủ dâm,
đã khi nào bạn quan sát đầu dương vật của mình để xem xem ở đó có
những nốt nhỏ hay không chưa? Ngoài việc bạn không cảm thấy đau
hay ngứa thì những hiện tượng khác như dương vật xuất hiện dịch tiết
lạ có màu sô cô la, màu nâu hoặc tinh dịch bị vón cục… hay không?
Khi thủ dâm, bạn có vệ sinh tay, cơ quan sinh dục, dụng cụ thủ dâm
sạch sẽ?
Bạn biết không, thông thường ở quy đầu có những nốt nhỏ có màu
trắng hoặc hơi đỏ, không gây đau ngứa, không lan rộng, không đi kèm
bất cứ biểu hiện bất thường nào khác ở dương vật thì đó là những hạt
mụn sinh lý và điều này là hoàn toàn bình thường. Những hạt mụn sinh
lý đó chính là các thụ cảm thể ở đầu dương vật, nơi tiếp nhận các kích
thích tình dục.
Trong trường hợp những hạt mụn này kèm theo những biểu hiện bất
thường như chúng mình nêu ra ở trên thì bạn có thể nghĩ tới nguy cơ bị
viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục. Nếu như bình thường bạn không
thường xuyên vệ sinh sạch, vệ sinh không đúng cách; mặc đồ lót bó
chật, chất liệu không phù hợp; để cơ quan sinh dục luôn ẩm ướt… thì
cũng có thể dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Ngoài ra, hoạt động thủ
dâm là hoạt động lành mạnh, bình thường, tuy nhiên, nếu như bạn thủ
dâm bằng những dụng cụ không sạch sẽ, không vệ sinh tay và cơ quan
sinh dục trước và sau khi thủ dâm thì cũng có thể dễ dẫn đến việc vi
khuẩn có cơ hội xâm nhập vào cơ quan sinh dục của bạn gây ra viêm
nhiễm. Trong trường hợp này, bạn cần đến khám tại các cơ sở y tế
chuyên khoa sản, da liễu hoặc nam học để được điều trị bạn nhé!
Chúc bạn sức khoẻ!
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:
tamsubantre.org để
được hỗ trợ
giải đáp
thông tin.
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Làm kế hoạch nhỏ
Con của một sếp lớn đến trường, tay ôm một lô các cuộn giấy fax
đắt tiền. Một quý tử con nhà mafia đi xe ô tô ngang qua hỏi:
– Sao thế, máy fax của lớp cậu hết giấy à?
– Không, đem nộp giấy vụn ấy mà! Sao hôm nay cậu lại đi xe ô
tô, oai thế!
- Oai gì đâu, hôm nay lớp tớ gom sắt vụn.
St

Thưởng cho nếu rớt
Hai thí sinh ngồi trước cổng trường chờ xem kết quả.
- Bố tớ bảo nếu tớ thi đậu sẽ thưởng cho tớ chiếc xe đạp điện để
đi học cho đỡ mệt...
- Còn bố tớ lại bảo nếu tớ thi rớt sẽ mua cho tớ chiếc “Quây
Anpha”...
- Trời ơi! Sao đã quá vậy?
- À... để tớ về chạy xe ôm đó mà...
- !!!
St

Tiết kiệm
Hai mày râu gặp nhau giữa phố.
- Cậu đi đâu thế? Một cậu hỏi.
- Đi mua lược. Chiếc lược của tớ bị gãy mất một răng.
- Sao? Gãy có một răng mà phải đi mua ngay cái mới? Cậu lãng
phí thế?
- Không, đó là cái răng lược cuối cùng!
St

Khi chúng mình đã lớn
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Trong buổi chiều ngày 4/9/2014, tại Trường THCS Lý Thường Kiệt, các
bạn học sinh Nhóm tình nguyện trẻ của trường và một số các bạn sinh
viên đã tổ chức chương trình truyền thông về sức khỏe sinh sản với chủ
đề “Khi chúng mình đã lớn”.
Buổi truyền thông thu hút sự tham gia đông đảo của các thầy cô và
khoảng gần 800 học sinh đến từ các khối lớp 6,7,8 và 9 của trường
THCS Lý Thường Kiệt.

Trò chơi “Lựa chon đúng”
Với 45 phút ngắn ngủi, tuy nhiên, các trò chơi tương tác đã đem đến
bầu không khí vui vẻ, tích cực, tạo điều kiện cho các bạn học sinh giao
lưu, chia sẻ kiến thức, quan điểm của mình về những thay đổi tâm sinh
lý ở lứa tuổi dậy thì. Chương trình truyền thông đã giúp các bạn học
sinh hiểu rõ hơn những sự thay đổi nào là bình thường, bất thường,
phần nào giúp các bạn tự tin hơn trong việc ứng phó với những thay
đổi của cơ thể khi chuẩn bị, đang và đã chạm cửa thời khắc quan trọng
này.

Các bạn có thể
tìm hiểu thêm
buổi truyền
thông này qua
fanpage: https://
www.facebook.co
m/pages/ Tình –
Nguyện –Trẻ các

Buổi truyền thông được xem là một trong những thành quả đầu tiên của
Nhóm tình nguyện trẻ trong việc tổ chức các trò chơi truyền thông
tương tác sau những nỗ lực trên chặng đường đã đi qua. Đây là dịp để
các bạn thực hành những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo trong dự
án Nhóm tình nguyện trẻ. Sự kiện đầu tiên nằm trong chuỗi sự kiện
truyền thông tương tác về giới, sức khỏe sinh sản và tình dục cho vị
thành niên hứa hẹn sẽ đem lại các chương trình truyền thông thú vị tiếp
theo cho các bạn học sinh trong thời gian tới.
Thủy (Nấm còi)

bạn nhé!

Cảm ơn các bạn đã tích cực đóng góp bài viết cho bản tin số
5. 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 và THCS Lê Lợi 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
& THCS Lê Lợi, Hà Nội
 Các sinh viên tình nguyện của CCIHP.

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

***
Số 2, ngách 49/41, Huỳnh Thúc Kháng, HN
04 3 577 0261;
Fax: 04 3 577 0260

Website:

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

Email:

ccihp@ccihp.org

