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Mình chưa sẵn sàng cho “chuyện ấy”
Mình học kém Hưng hai lớp. Mình quen Hưng được hơn 3 tháng khi
tình cờ lướt facebook và biết hai đứa học cùng trường cấp hai.
Lần đầu tiên trò chuyện, chúng mình đã cảm thấy rất hợp và hiểu ý
nhau, tán đủ thứ chuyện trên đời. Những tưởng hai đứa sẽ chỉ là bạn
bè trò chuyện cho vui, không ngờ một ngày Hưng ngỏ lời thích mình.
Mình cũng có cảm tình với Hưng nên đã gật đầu đồng ý. Từ đó, hai
đứa trở thành một đôi.
Mình không biết gì về gia
đình Hưng cả. Chỉ nghe
Hưng tâm sự rằng nhà
Hưng có điều kiện về kinh tế
nhưng lại thiếu thốn tình
cảm, bố mẹ bận công việc
nên rất ít quan tâm tới
Hưng. Với mình, Hưng tỏ ra
rất quan tâm, chăm sóc
mình. Chưa bao giờ Hưng
làm mình buồn hoặc thất
vọng về Hưng. Đó là điểm
khiến mình rất hạnh phúc.

Khi bạn không
muốn “chuyện
ấy” xảy ra hoặc
bạn không muốn
“chuyện ấy” tiếp
tục diễn ra dù
bạn dã từng đồng
ý, bạn hoàn toàn
có thể từ chối.
Nếu người ấy rời
xa bạn chỉ vì bạn
không đồng ý để
“chuyện ấy” xảy
ra, đừng tiếc nuối
một người như
vậy bởi người ấy
không yêu bạn.

Chuyện tình cảm của mình và Hưng chỉ dừng lại ở những cái nắm
tay, những nụ hôn ngọt ngào và cá nhân mình mong muốn rằng tình
cảm tuổi học trò chỉ dừng lại ở đó. Thế nhưng, một ngày, mình thực
sự cảm thấy sốc khi Hưng đề nghị hai đứa có “chuyện đó”. Mình đã
khéo léo nói lời từ chối, rằng mình hiểu mong muốn của Hưng
nhưng mình chưa sẵn sàng cho điều này xảy ra. Thế nhưng, Hưng
lại nói rằng mình chưa đủ yêu và tin tưởng Hưng. Hưng muốn mình
suy nghĩ thêm về chuyện này.
Mỗi người có một quan điểm khác nhau nhưng với mình, chuyện có
quan hệ tình dục ở thời điểm này là điều mình hoàn toàn không
muốn, mình cảm thấy chưa sẵn sàng. Và tình dục, với mình không
phải là cách chứng tỏ tình yêu hay sự tin tưởng. Nếu Hưng yêu mình
thì sẽ hiểu và tôn trọng mong muốn của mình mới phải. Còn nếu
Hưng không còn muốn gặp mình nữa chỉ vì lí do này, mình sẵn sàng
đón nhận. Mình đã nhắn tin cho Hưng nói hết những suy nghĩ chất
chứa trong lòng mình.
Hai ngày im lặng, tới ngày thứ ba, tin nhắn của Hưng gửi đến:
“Hưng xin lỗi, Hưng đồng ý với G. Bỏ qua cho Hưng, G nhé! Hưng
hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Vì vậy, đừng giận Hưng
nhé!”
Chuyện tình cảm của chúng mình lại tiếp diễn tốt đẹp như xưa…

H.G (THCS Lý Thường Kiệt)

Tớ đã thay đổi quan điểm của mình
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- Ham muốn tình dục là hoàn toàn tự nhiên và có thể đến với bất cứ
người nào khi yêu mà không phân biệt người đó là nam hay nữ
- Ai cũng có quyền thể hiện và bộc lộ nhu cầu tình dục với người mình
yêu thương, sự bộc lộ nhu cầu tình dục không liên quan gì đến phẩm
chất, đạo đức của người đó
- Sẽ không công bằng nếu coi việc có nhu cầu tình dục và thể hiện nó là
điều bình thường với bạn trai và là điều bất thường, hư hỏng với bạn
gái

*) Ham
Đóng vai nói lời từ chối “chuyện ấy” khi chưa sẵn
Ở trên là những thông điệp mà tớ cảm thấy rất ấn tượng trong buổi đào
tạo: Khi nào chúng mình sẵn sàng cho “chuyện ấy”.
Trước đây, tớ luôn nghĩ rằng “chuyện ấy” chỉ nên xảy ra khi kết hôn và
chuyện có quan hệ tình dục trước hôn nhân với bạn nam là bình thường
còn với bạn nữ là điều khó chấp nhận, hư hỏng. Bởi lẽ, bạn nam thường
được coi là người chủ động và theo tớ được biết là có nhu cầu về mặt
tình dục nhiều hơn bạn nữ, vì vậy, dĩ nhiên bạn nam khó kiềm chế hơn
với chuyện “ăn cơm trước kẻng” rồi.
Vậy mà, tất cả những suy nghĩ này đều chẳng đúng chút nào và cho
thấy rằng tớ là người định kiến và có thái độ bất bình đẳng giới. Giờ
đây, tớ đã hiểu rằng dù là nam hay nữ thì đều có quyền bộc lộ nhu cầu
tình dục của mình; đồng thời, “chuyện ấy” xảy ra không chỉ là giữa
những người khác giới mà giữa những người đồng giới cũng rất bình
thường và việc làm này không nói lên phẩm chất, đạo đức của một
người. Tớ còn biết rằng, khi hai người trong cuộc đảm bảo được những
yếu tố của tình dục lành mạnh thì “chuyện ấy” hoàn toàn có thể diễn
ra. Còn khi các yếu tố của tình dục lành mạnh không được đảm bảo thì
những người trong cuộc có quyền nói lời từ chối.
Bạn nào còn có suy nghĩ giống tớ trước đây thì qua chia sẻ này của tớ,
hy vọng các bạn có thể thay đổi quan điểm của mình các bạn nhé!
T.T (THCS Lê Lợi)

muốn tình
dục là điều
hoàn toàn
tự nhiên
vơi cả nam
và nữ
*) Ai cũng
có quyền
thể hiện
và bộc lộ
nhu cầu
tình dục
của mình
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Tâm sự cùng Nhật kí
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Một ngày đau đầu!
Hôm nay, khi ngồi cùng bố mẹ và xem một bộ phim, trong đó nêu lên
vấn đề về quan hệ tình dục trước hôn nhân, tớ đã buột miệng nói:

Các yếu tố của tình
dục lành mạnh:
*) Sẵn sàng
*) Tự nguyện
*) Tôn trọng
*) Đồng thuận
*) Không có yếu tố
lạm dụng
*) Không có yếu tố
bóc lột
*) An toàn
*) Thỏa mãn

Có một sự tò mò không hề nhẹ
“chuyện này cũng bình thường mẹ nhỉ!”. Câu nói đó, tớ không ngờ
rằng bị bố mẹ phản ứng dữ dội. Rồi mẹ tớ kết luận: “Thế này sau
này rồi lại ăn cơm trước kẻng mất thôi con ơi”. Tớ buồn lắm, phải
chăng đây là lí do chính khiến bố mẹ cấm cản tớ chuyện có người
yêu này nọ khi tớ còn đang đi học? Bố mẹ còn cấm tớ không được
tìm hiểu những thông tin liên quan đến vấn đề này nữa chứ.
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Có một sự tò mò không hề nhẹ!
Đúng là càng cấm, tớ lại càng thấy tò mò. Nếu quan hệ tình dục
trước hôn nhân là xấu như bố mẹ nói thì sao nhiều cặp đôi vẫn
“vượt rào”? Có cặp đôi còn cảm thấy rất hạnh phúc? Phải chăng
có điều nào đó ở đây mà tớ chưa biết?
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn!
Nhật kí ơi, tớ đã mất không ít thời gian để có thể tìm hiểu những
trang web tin cậy nói về giới tính nhưng những điều mà tớ biết được
đã không làm tớ phải thấy thất vọng. Tớ cũng cảm thấy tự tin hơn
rất nhiều vì các băn khoăn của bản thân đã được giải đáp. Qua tìm
hiểu, tớ thấy có cả cái gọi là tình dục lành mạnh nhật kí ạ! Nó có
các yếu tố là: Sẵn sàng, tự nguyện, tôn trọng, đồng thuận, không có
lạm dụng, không có yếu tố bóc lột, an toàn và thỏa mãn. Vì phát hiện
thú vị này của tớ mà tớ đã yêu mến gọi tên những yếu tố này là các
bạn đấy.

Hiểu nôm na là như thế này, với bạn “sẵn sàng”, bạn này yêu cầu
mình phải thoải mái về mặt tâm lý và cả thân thể nữa như không có
chút lo lắng nào về việc “đeo ba lô ngược” hay mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, lo sợ bị chỉ trích, bị phát hiện...
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Bạn “tự nguyện”, bạn này đòi hỏi mình phải có quyền tự quyết trước
khi tham gia vào bất cứ hành vi tình dục nào mà không bị ép buộc bởi
tình cảm, bạo lực hay tài chính.

“Chuyện ấy” cần đảm bảo những yếu tố nào?
Tớ thì tớ thích bạn “tôn trọng”, bạn này nói rằng dù mong đợi của
người kia như thế nào thì cũng luôn được người còn lại tôn trọng, như
thế sẽ là rất dân chủ, phải không?

Trước đây, cứ

Còn bạn “đồng thuận”, lúc đầu mới nghe tưởng giống tự nguyện
nhưng không phải vậy. Anh bạn này có vẻ lắt léo hơn nhiều. Nó giống
như sự thống nhất các ý kiến đưa ra của cả hai từ trước, trong và sau
quan hệ tình dục.

bạn nam và một

“Không có yếu tố lạm dụng và bóc lột”, tất nhiên là không có bạn này
trong cuộc rồi. Tớ thấy đây là điều không thể chấp nhận được trong
bất kì mối quan hệ nào, vì như vậy thật ích kỷ.

đơn, tớ đâu biết

Bạn này tớ cũng thích nè, đó là “an toàn”. Thực hiện các biện pháp
đảm bảo an toàn không chỉ có nghĩa là biết yêu thương bản thân mình
mà còn bảo vệ cho cả “người ấy” nữa.
Và cuối cùng bạn “thỏa mãn”, là cảm xúc có được khi tất cả những
bạn trên đều có mặt, nhờ đó mà “chuyện ấy” nhân văn hơn mà không
chỉ thiên về ham muốn của thể xác.
Chưa bao giờ tớ cảm thấy tự tin và hiểu biết thế này. Trước đây, cứ
nghĩ “chuyện XXX” giữa một bạn nam và một bạn nữ là chuyện giản
đơn, tớ đâu biết rằng lại cần đảm bảo nhiều yếu tố như vậy. Chính vì
cảm thấy bản thân chưa thể đáp ứng được những yếu tố trên thì từ
chối là điều dễ hiểu. Vì lí do này, nếu một ngày bạn trai tớ có tỉ tê với
tớ để đề nghị có “chuyện ấy” thì tớ đã biết mình cần phải làm gì rồi.
Đến đây, tớ có thể tự tin hơn khi nói chuyện với bố mẹ về vấn đề này
rồi đấy nhật kí ạ!
An Nguyên

nghĩ “chuyện
ấy” giữa một
bạn nữ là
chuyện giản
rằng lại cần
đảm bảo nhiều
yếu tố như vậy.
Chính vì cảm
thấy bản thân
chưa thể đáp
ứng được
những yếu tố
trên thì từ chối
là điều dễ hiểu.
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“Tớ đã thử liều mình một lần”
Ở nhà, tớ như công chúa vậy. Là đứa con gái duy nhất trong nhà nên bố mẹ
chăm lo, nâng niu tớ như vật dễ vỡ. Tớ đâu phải sứ với thủy tinh đâu cơ
chứ. Hồi nhỏ, tớ đã từng thấy tự hào vô cùng, bố mẹ lúc nào cũng bao bọc
bảo vệ nên cảm thấy rất tự tin trước bạn bè, thế nhưng bây giờ, cảm xúc
còn lại chỉ là xấu hổ. Bố mẹ tớ không cho tớ chơi đi chơi hay sinh nhật bạn
bao giờ, sợ tớ hư hỏng. Nhìn bố mẹ của các bạn bè vừa nghiêm khắc với
con nhưng cũng rất tâm lý, tớ thấy thật “GATO”.

Tớ buồn vô hạn,
tớ biết nếu tớ cứ
mãi làm công
chúa nhỏ thế
này thì tớ sẽ trở
thành một đứa
thụ động, kém
hiểu biết , sống
xa lánh và khép
mình mà thôi.
Chính vì vậy, tớ
đã thử liều
mình một lần,
chỉ vì một lẽ, tớ
không muốn
mãi là cô công
chúa nhỏ.

Làm công chúa nhỏ không thích tẹo nào
Bố mẹ không hiểu một điều rằng, vì sự cấm đoán của bố mẹ, ở lớp và ở nhà
là hai con người hoàn toàn đối lập của tớ. Trong khi ở lớp tớ là con người
năng động vui vẻ, tham gia tích cực hoạt động của trường lớp, hăng hái
học tập thì ở nhà tớ thâm trầm, ít nói, bố bảo gì làm đấy, mẹ nói gì nghe
theo, không dám ý kiến lấy một câu chứ đừng nói là cãi lời, phản đối.
Năm nay tớ đã 15 tuổi rồi, cái tuổi không dám nói là đủ trường thành
nhưng tớ cũng đủ lớn để có thể tự lo cho bản thân mình nhiều thứ và tự
quyết định được mình học cái gì là tốt cho bản thân, học cái gì sẽ khiến tớ
cảm thấy tự tin hơn. Thế nhưng, tớ luôn bị cầm tù trong nhà làm công chúa
nhỏ. Những cái véo má, xoa đầu, những lời vỗ về yêu thương, những cử chỉ
chăm chút từng li từng tí. Lắm lúc tớ chỉ muốn khóc. Tớ đâu còn là đứa trẻ
lên ba.
Tớ còn nhớ, khi trường tớ có chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh
sản vô cùng bổ ích, tớ đã bị cuốn hút và mong muốn được tham gia. Lọt
qua vòng phỏng vấn, tớ đã chính thức trở thành thành viên của nhóm. Tớ
rất muốn tham gia đào tạo nên đánh liều hỏi bố mẹ với hy vọng rằng biết
đâu bố mẹ nhận ra sự bổ ích của chương trình này và cho phép tớ tham
gia. Thế nhưng, khi mẹ tớ nghe thấy chữ tình dục là mặt tái mét, bố thì đuổi
tớ lên phòng không cho tớ nói câu gì cả. Tớ đã bỏ nhỡ buổi học đầu tiên.
Khi đứa bạn cùng nhóm Tình nguyện trẻ với tớ sang nhà chơi và trao đổi
với tớ rằng trong chương trình của nhóm sẽ được học cả phần liên quan
đến cấu tạo cơ quan sinh dục của bạn nam và bạn nữ, có thai, tránh thai,
cả vấn đề “Khi nào thì sẵn sàng cho chuyện ấy trước hôn nhân”…thì mẹ tớ

nghe được câu chuyện của hai đứa và hôm sau đã bảo ngay với tớ
rằng đừng giao du với bạn ấy nữa.
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Tớ buồn vô hạn, tớ biết nếu tớ cứ mãi làm công chúa nhỏ thế này thì
tớ sẽ trở thành một đứa thụ động, kém hiểu biết và sống xa lánh, khép
mình mà thôi.
Caption
describing
picture or
graphic.

Khi có các câu hỏi
liên quan tới các
vấn đề về giới
tính, sức khỏe
sinh sản, sức khỏe
tình dục, Teen
Chính vì vậy, tớ đã thử liều mình một lần, chỉ vì một lẽ, tớ không
muốn là cô công chúa nhỏ suốt ngày được bao bọc, chiều chuộng.
Các bạn biết tớ đã làm gì không? Tớ đã gặp cô giáo phụ trách nhóm
Thistớ
story
can tham
fit 100-150
Tình nguyện trẻ, xin cô cho
được
gia words.
nhóm Tình nguyện trẻ ở
The
subject
matter
that
appears
in
trường. Nhờ sự giúp đỡ của cô và cô giáo hiệu trưởng
trường, bố mẹ
newsletters is virtually endless. You
tớ đành chấp nhận cho tớ theo học. Tất nhiên, lúc đầu tớ đã bị mắng
can include stories that focus on
một trận vì đã dám làm trái
lời bố
mẹ.
current
technologies
or innovations
in your field.
Thế nhưng hôm nay, bố mẹ
tớ đã nhận thấy rằng bố mẹ đã không sai
You
maycủa
alsonhóm
want toTình
note business
khi để tớ tham gia hoạt động
nguyện trẻ. Nhờ được
or economic trends, or make pretham gia các hoạt động của
nhóm, tớ đã tự tin hơn hẳn với khả năng
dictions for your customers or
thuyết trình, nói trước đám
đông,
khả năng diễn kịch, khả năng làm
clients.
việc nhóm, đó là điều dễ Ifnhận
thấy nhất.
Còn về inkiến thức, tớ đã biết
the newsletter
is distributed
cách tự chăm sóc bản thân mình với những kiến thức mà mẹ tớ còn
chưa được nghe bao giờ. Chẳng hạn như những nguyên nhân nào có
thể dẫn tới viêm nhiễm đường sinh sản? Làm thế nào để phòng ngừa?
Kể cả việc nếu có quan hệ tình dục trước hôn nhân thì cần phải đảm
bảo những yếu tố nào? Đâu là những nguy cơ bạn trẻ có thể sẽ phải
đối diện trong trường hợp có “chuyện ấy” khi chưa sẵn sàng? Làm
thế nào để phòng ngừa?…Toàn những kiến thức quan trọng, cần thiết
thế mà suýt nữa tớ bỏ lỡ cơ hội được học và tìm hiểu.

Giờ đây, mỗi lần nghe tớ đi họp nhóm là mẹ tớ chỉ cười và bảo “con
đi đi”. Thật sự hạnh phúc biết bao các bạn ạ!
Đến giờ, tớ vẫn tự khâm phục mình là tớ đã liều mình đúng đắn. Tớ
tin rằng tớ đang ngày một trưởng thành hơn một cách đúng nghĩa.
Chi Bunny (THCS Lý Thường Kiệt)

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.
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Bố hãy yên tâm, bố nhé!
Bố thân yêu của con!
"Là con gái thì phải biết giữ mình, giữ cho bản thân mình trong
sạch, giữ lấy chữ trinh cho đến khi lên xe hoa nhé con! Không thì
nhà chồng con người ta khinh cho đấy, về sau thì lại khổ.”
Mỗi lần bố đọc báo mạng rồi thấy các tin tức về các nữ sinh tầm
tuổi con có "Chuyện ấy"trước hôn hay lỡ có thai ngoài ý muốn thì
bố lại dặn dò con, lo sợ con gặp chuyện không hay. Điều này không
chỉ có bố, bố mẹ của các bạn nữ trong lớp con cũng dặn dò các bạn
tương tự như vậy.

Đến một lúc
Bố hãy yên tâm, bố nhé!

nào đó, nếu lựa
chọn của con
có không giống
với mong đợi
và kì vọng của
bố thì mong bố
hãy hiểu và tôn
trọng lựa chọn
của con, bố
nhé!

Con biết bố luôn thương yêu và lo lắng cho con. Từ trước đến nay,
bố luôn quan tâm, bao bọc cho con, có khi còn hơn cả mẹ ý bố nhỉ?
Con quý trọng điều đó lắm và tình cảm thiêng liêng này con suốt
đời không thể nào quên. Thế nhưng, về vấn đề này, con vẫn muốn
nói với bố rằng chuyện có quan hệ trước hôn nhân cũng đâu có sao
đâu bố. Nếu một người con trai yêu con chỉ nghĩ về việc con có còn
cái lớp màng trinh mỏng manh ấy hay không thì đó không phải là
người đàn ông tốt, đó cũng không phải là người con muốn chọn lựa
bố ạ! Con chỉ đơn giản nghĩ rằng người yêu con là người yêu tính
cách của con, yêu con cả khi con có nhiều khuyết điểm. Kể cả khi
con không còn cái mà mọi người hay gọi là “trong trắng” mà anh
ấy vẫn yêu con thì đó mới là người con muốn đi cùng suốt cuộc đời
này.
Con chia sẻ để chỉ mong bố hiểu rằng màng trinh không phải là
thước đo phẩm chất của một người con gái và con không muốn
mình trở thành nô lệ của nó. Tại thời điểm này, con biết đâu là
chừng mực trong chuyện tình cảm, đâu là điểm dừng và đâu là bờ
vực trong chuyện tình yêu của bản thân. Thế nhưng, đến một lúc
nào đó, nếu lựa chọn của con có không giống với mong đợi và kì
vọng của bố thì mong bố hãy hiểu và tôn trọng lựa chọn của con,
bố nhé! Bởi khi lựa chọn, nghĩa là con đã cân nhắc tới những yếu
tố nguy cơ và biết cách để đối diện với nó.
Yêu bố nhiều!
Con gái bố: Chi
Chi Kent (THCS Lý Thường Kiệt)

Mình có nên “vượt rào” với bạn gái?
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Mình và bạn gái yêu nhau rất nhiều, giờ mình muốn có quan hệ tình
dục với bạn ấy. Theo mình được biết thì bạn cũng đồng ý. Không biết
có nên quan hệ với bạn ấy hay không? Bọn mình đang là học sinh.
(Bạn nam, 14 tuổi, Hà Nội)
Bạn thân mến!
Hiện tại, bạn đang băn khoăn
về quyết định có quan hệ tình
dục với bạn gái của mình hay
không khi mà dường như bạn
ấy cũng “đồng ý” với mong
muốn của bạn. Chúng mình
sẽ chia sẻ cùng bạn về vấn đề
này.
Hiện tại, còn điều gì khiến
bạn cảm thấy băn khoăn về
quyết định có quan hệ tình dục ở thời điểm này? Nếu bạn và bạn gái có
quan hệ tình dục thì liệu hai bạn có gặp khó khăn gì hay không? Nếu
có, liệu hai bạn có đủ khả năng để vượt qua những khó khăn đó?
Thực tế thì khi tình yêu ngày càng thêm gắn bó, giữa bạn nam và bạn
nữ sẽ nảy sinh nhu cầu, mong muốn có quan hệ tình dục với người yêu
của mình. Có những cặp bạn trẻ sẽ cố gắng giữ gìn việc này đến khi kết
hôn, tuy nhiên, cũng có bạn không làm như vậy. Quyết định có quan hệ
tình dục hay không sẽ tùy thuộc vào quan điểm, suy nghĩ, mong muốn
của mỗi cặp bạn trẻ. Hiện tại, bạn và bạn gái bạn cần trao đổi để hiểu
rõ về mong muốn cũng như quyết định của nhau về vấn đề này.
Trong tình huống hai bạn cùng có chung mong muốn và đồng thuận về
việc có quan hệ tình dục thì hai bạn hoàn toàn có thể đi theo lựa chọn
của mình. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng theo quy định của pháp luật
Việt Nam, việc có quan hệ tình dục với người ở tuổi vị thành niên (dù
bạn nam cũng đang ở tuổi vị thành niên) được quy vào hành vi hiếp
dâm trẻ em và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù bạn gái bạn đồng
thuận với hàn vi này. Do đó, bạn và bạn gái bạn cần nhìn nhận kĩ lưỡng
hơn về vấn đề này để có quyết định phù hợp.
Hai bạn cũng cần lưu ý đến các yếu tố của tình dục lành mạnh: sự đồng
thuận, sẵn sàng, tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau, không lạm dụng, an
toàn (không mang thai ngoài ý muốn và không mắc các bệnh lây truyền
qua đường tình dục), mang lại sự thỏa mãn cho những người trong
cuộc nếu “chuyện ấy” diễn ra. An toàn là một trong những yếu tố quan
trọng trong 7 yếu tố nêu trên, để đảm bảo được yếu tố này thì hai bạn
cần sử dụng một biện pháp tránh thai an toàn như bao cao su, thuốc
tránh thai hàng ngày, phim tránh thai….bạn nhé!
Chúc bạn một ngày vui vẻ!
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.

TRANG

10

Hôn rất có hại
Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
- Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, có đúng không nhỉ?
- Đúng đấy! Hồi nọ, tớ hôn một bạn đã có bạn trai, thế là phải
nằm viện mất những 5 tháng...!
- !!!
St

Có lạnh không em?
Một chàng trai đi chơi với người yêu:
- Có lạnh không em?
Vì được người yêu quan tâm, nàng thẹn thùng nói:
- Em không lạnh lắm đâu anh!
Chàng:
- May quá! Cho anh mượn cái áo khoác, anh lạnh quá!
St

Một nửa thế giới
- A: Sao ông buồn vậy?
- B: Có người vừa nói tôi xấu trai nhất thế giới này bà ạ!
- A: Vui lên đi, tôi thấy ít nhất một nữa thế giới. ko đẹp trai bằng
ông.
- B: Thiệt hả?
- A: Ừa, vì một nửa thế giới là phụ nữ mà.
- B: Tẽn tò!!!
St

Cảm ơn Tình nguyện trẻ
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Gửi chương trình Tình nguyện trẻ!
Tôi là một phụ huynh có con tên là Nguyễn Ngọc Diệp học sinh lớp
7A1, trường THCS Lê Lợi. Tôi hiểu rằng khi con mình bước vào tuổi
dậy thì, cháu sẽ bước sang một giai đoạn có rất nhiều sự thay đổi về
tâm sinh lý. Có nhiều tâm sự nhưng tôi biết đôi khi con không dám chia
sẻ cùng tôi những điều thầm kín, còn tôi, tôi cũng không biết phải mở
lời như thế nào để có thể gợi ý, nói chuyện với con. Thời gian cứ thế
trôi đi cho đến khi con tôi tham gia vào nhóm tình nguyện trẻ - một
hoạt động giáo dục đồng đẳng về giới và sức khỏe sinh sản do trung
tâm CCIHP tổ chức.

Tọa đàm giúp tôi hiểu hơn về vai trò của mình
Từ đầu khoá học đến nay, con được các thầy cô và các bạn tình nguyện
viên hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiều. Qua khóa học này, con tôi đã được
học hỏi các kiến thức bổ ích về giới và sức khỏe sinh sản. Cháu đã
mạnh dạn chia sẻ và tâm sự với mẹ rất nhiều điều khó nói bởi vì như
cháu nói: “Nhu cầu tìm hiểu thông tin, kiến thức về sức khỏe sinh sản
là nhu cầu chính đáng và không phải là điều đáng xấu hổ như cháu
từng nghĩ”. Tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã có thể dễ dàng hơn đề cập với
con những câu chuyện liên quan đến giới tính, sức khỏe sinh sản như
một người bạn.
Tôi cũng đã được tham dự buổi tọa đàm với chủ đề "Cùng trò chuyện
với vị thành niên về giới và sức khoẻ sinh sản tình dục"̉ và tọa đàm
“"Cơ thể của con, tương lai của con". Hai tọa đàm với các thông điệp
do các thành viên trong nhóm Tình nguyện trẻ mang đến giúp tôi có thể
hiểu hơn về con gái của mình và thấy rõ hơn vai trò của mình trong
việc giúp con tiếp cận với các thông tin, kiến thức đúng về giới và sức
khỏe sinh sản.
Tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn CCIHP, cảm ơn nhà trường với dự án
Nhóm tình nguyện trẻ. Tôi thấy con mình thật may mắn được ban giám
hiệu trường Lê Lợi, các thầy cô trong nhóm Tình nguyện trẻ tạo điều
kiện, giúp đỡ con có được các thông tin, kiến thức đúng về những vấn
đề trên. Con đã trưởng thành, tự tin hơn trước, cháu cũng vui vẻ và
thích giúp đỡ mọi người hơn. Tôi cảm ơn chương trình rất nhiều và
luôn ủng hộ nhóm Tình nguyện trẻ.
Nguyễn Vân Anh ( PHHS N.N.D trường THCS Lê Lợi)

Các bạn có thể
tìm hiểu thêm
hoạt động của
Nhóm tình
nguyện trẻ qua
fanpage: https://
www.facebook.co
m/pages/ Tình –
Nguyện –Trẻ các
bạn nhé!

Cảm ơn các bạn đã tích cực đóng góp bài viết cho bản tin số
6. 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

