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Tôi gặp lại bạn ấy trong một lần đi mua sách. Bạn ấy là một cô gái nhỏ 

bé, xinh xắn, hiền lành và nhí nhảnh, từng chơi rất thân với tôi hồi cấp 

1. Tôi chợt nhớ ra rằng nhà bạn ấy ở rất xa hiệu sách này, nên tưởng 

bạn ấy chuyển nhà rồi thì mới đi đến tận đây. Bạn ấy chỉ cười nhẹ rồi 

lắc đầu. Tất cả nguyên do khiến cô bạn phải lặn lội đến tận đây để mua 

sách là vì đây... 

Có một lần bạn ấy đến hiệu 

sách gần nhà để mua bút và 

truyện, vì sau đó bạn ấy sẽ đi 

dự sinh nhật cô giáo chủ 

nhiệm cùng lớp luôn nên đã 

mặc 1 chiếc váy ngắn rất đẹp. 

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bạn 

ấy không bị thu hút bởi 1 cuốn 

tiểu thuyết có vẻ hay và đương 

nhiên bạn ấy đã dừng lại đọc 

một hồi rất lâu. Được tầm 10 

phút thì có người va vào chân 

bạn ấy, bạn ấy cúi xuống thì 

thấy có người đang cố lấy 1 

quyển sách bị kẹt dưới kệ chỗ 

bạn ấy đứng nên tốt bụng giúp người ấy lấy ra luôn. Nhưng chỉ được 5 

phút sau thì lại có gì đó động đậy dưới chân làm bạn ấy giật mình. Lẽ dĩ 

nhiên vì cuốn truyện trên tay quá hay nên bạn ấy cứ chăm chú đọc rồi 

dịch lùi ra xa 1 góc để mọi người khỏi bị vướng víu. Kể đến đoạn này thì 

mắt bạn ấy rưng rưng nước: “giá mình nhận ra nguy hiểm sớm hơn” 

Bạn nói rằng tên biến thái đã được bạn ấy nhặt sách hộ vẫn cứ luẩn 

quẩn dưới đôi chân bạn ý. Mãi tới khi có gì đó chạm nhẹ và đùi thì bạn 

ấy mới hốt hoảng đánh rơi cả cuốn sách trên tay. Và cũng chẳng cần 

nhìn đến lần thứ hai, bạn ấy đã sợ hãi vội vã rời khỏi nơi ấy. Trong lòng 

nóng như lửa đốt, không biết tên đó sẽ còn định làm gì thêm với những 

chị sinh viên cao lớn phổng phao đứng xung quanh.... 

Bạn ấy cũng nói với tôi rằng lần thứ hai đi hiệu sách bạn ấy vẫn thấy 

bóng dáng tên biến thái đó. Thậm chí còn làm tới hơn với 1 chị nữa. Cô 

bạn không dám kể với bố mẹ hay bất cứ ai, hôm nay vì tôi hỏi nhiều quá 

nên bạn ấy mới chịu kể hết ra. Bạn ấy là con gái, vì muốn bảo vệ bản 

thân nên đã cố gắng đạp xe đến tận hiệu sách này mỗi khi cần mua đồ 

dùng học tập hay mua truyện.  

Nhìn cô bạn của mình, tôi bất chợt có chút lo sợ trong lòng. Nếu bạn ấy 

và những người con gái khác vẫn tiếp tục im lặng thì hành động của kẻ 

quấy rối kia vẫn không dừng lại. Tôi đã nói với bạn ấy rằng nếu bạn ấy 

gặp tình huống như vậy, bạn ấy cần tố cáo hành vi của tên quấy rối để 

chủ hiệu sách lưu tâm và không cho gã tiếp tục thực hiện hành động   

(Tiếp theo trang 7) 

Tên biến thái 

Nếu chúng ta 

tiếp tục im lặng 

thì hành động 

quấy rối của kẻ 

xấu vẫn không 

dừng lại, điều 

đó thực sự 

nguy hiểm các 

bạn ạ! Đừng 

để tâm trạng 

xấu hổ lấn át vì 

chúng ta không 

làm gì sai, kẻ 

thực hiện hành 

vi quấy rối mới 

là kẻ đã sai 

trong tình 

huống đó. 
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Đừng sợ hãi vì bạn không sai 



Học kĩ thuật chụp ảnh, thực hành, rồi chia sẻ, thu nhận những câu 

chuyện, chụp ảnh, lựa chọn ảnh…Những công việc đòi hỏi sự cẩn thận 

nhưng mang lại sự hấp dẫn với chúng tôi rất nhiều. Bởi lẽ, nhóm Tình 

nguyện trẻ chúng tôi làm việc bằng sự đam mê, bằng sở thích của mình 

và cũng là bởi tinh thần đoàn kết rất cao của nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những ý nghĩ chưa từng được viết ra, những câu chuyện có khi chưa 

ai biết hoặc chỉ những người bạn thân thiết được chia sẻ đều được 

hiện ra rõ ràng thông qua triển lãm ảnh: “Tôi băn khoăn, tôi chia sẻ, 

tôi thay đổi”.  

Những bức ảnh, những câu chuyện được trưng bày trong triển lãm là 

nỗi lòng của chúng tôi, cũng là nỗi lòng của không ít các bạn trẻ - 

những người ở độ tuổi vị thành niên. Triển lãm đã nhận được nhiều 

phản hồi tích cực từ người tham quan khiến ai nấy đều cảm thấy rất 

vui. Tôi còn nhớ giây phút tự hào của mình khi chia sẻ với các bạn tới 

tham quan rằng: “Là tớ cùng các bạn trong nhóm Tình nguyện trẻ 

cùng nhau làm đấy”. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy hài lòng như 

thế về thành quả của nhóm mình. Vậy là chúng tôi đã có thể tự tin nói 

với rất nhiều người về vấn đề của mình, về công việc hiện tại của mình 

thông qua những bức ảnh, những câu chuyện.  

Tôi cũng không thể ngờ là hoạt động này lại thú vị và chứa đựng nhiều 

kỉ niệm đến như vậy. Làm việc cùng nhau để xây dựng nên triển lãm, 

chúng tôi mới thấu hiểu sức mạnh của tập thể, của sự đoàn kết, sẻ chia 

là như thế nào.  

Tôi hy vọng được thêm nhiều lần trải nghiệm những khoảnh khắc đáng 

yêu, đáng nhớ này cùng các bạn trong nhóm. Kỉ niệm thời đi học của 

tôi và các bạn sẽ thú vị và có ý nghĩa hơn rất nhiều  khi chúng tôi được 

tham gia vào hoạt động của Tình nguyện trẻ để giúp đỡ các bạn bè của 

mình. Thật tuyệt vời các bạn ạ! 

Nghiêm Long (THCS Lý Thường Kiệt) 
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Bạn có thể tìm 

hiểu thêm 

thông tin về 

triển lãm ảnh 

qua fanpage 

của nhóm Tình 

nguyện trẻ: 

https://

www.facebook.

com/pages/ 

Tình – Nguyện 

–Trẻ hoặc qua 

website: 

tamsub-

antre.org.  

Tôi thực sự cảm thấy tự hào 



Làm thế nào để an toàn hơn? 
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Chúng mình thường nghe nhiều về quấy rối tình dục, lạm dụng 

tình dục, xâm hại tình dục, tuy nhiên, không phải bạn  nào cũng 

nắm rõ những khái niệm này và có thể phân biệt chúng.  

Các bạn biết không, quấy rối tình dục là việc người này sử dụng 

những lời nói, cử chỉ gợi dục làm cho người khác cảm thấy khó 

chịu hoặc căng thẳng về tình dục. 

Lạm dụng tình dục là bất cứ lời nói, cử chỉ, hành động người này 

với người khác nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục hoặc vì mục đích 

riêng mà không có sự đồng ý của người đó. 

Xâm hại tình dục là khái niệm để chỉ những hành vi có tính chất 

tấn công, cưỡng bức, ép buộc có hoạt động tình dục. 

Dưới đây là những nguy cơ mà chúng ta có thể phải đối mặt nếu 

bị quấy rối, lạm dụng và xâm hại tình dục: 

Chúng ta, không ai mong muốn là đối tượng bị lạm dụng và xâm 

hại tình dục. Do vậy, có những điểm mà teen nhà mình cần lưu ý 

để tránh gặp phải tình huống này các bạn nhé!  

- Ai cũng có thể là người lạm dụng và xâm hại nhưng mà những 

người quen biết, có quan hệ với nạn nhân thường chiếm số đông 

hơn những người lạ. 

- Cả nam và nữ, đặc biệt là trẻ em là những đối tượng dễ bị lạm 

dụng và xâm hại, chứ không chỉ có nữ nhi là nạn nhân đâu nhé. 

- Nơi xảy ra lạm dụng, xâm hại tình dục có thể là bất cứ đâu, tuy 

nhiên, chuyện này xảy ra ở nhà, trường học nhiều hơn là những 

vụ tấn công ngoài đường phố, công viên, những nơi đông người. 

- Tình huống lạm dụng và xâm hại tình dục thường là do bị tấn 

công bất ngờ hoặc xảy ra từ từ, tăng dần. Tuy nhiên, sự lạm  

- Ai cũng có thể là 

người quấy rối, lạm 

dụng và xâm hại tình 

dục. 

- Cả nam và nữ, đặc 

biệt là trẻ em là 

những đối tượng dễ bị 

lạm dụng và xâm hại. 

- Nơi xảy ra lạm 

dụng, xâm hại tình 

dục có thể là bất cứ 

đâu. 

- Tình huống lạm 

dụng và xâm hại tình 

dục thường là do bị 

tấn công bất ngờ hoặc 

xảy ra từ từ, tăng dần.  
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 Một vài bí kíp 

tránh bị quấy 

rối, xâm hại tình 

dục: 

- Cảnh giác 

trước những 

tình huống/ 

hành vi bất 

thường 

- Đừng tự đưa 

mình vào những 

tình huống nguy 

hiểm  

- Thu thập thông 

tin về nơi bạn sẽ 

đến 

- Luôn tự tin, 

mang theo vật 

dụng phòng 

thân (bột ớt; Đồ 

vật phát ra tiếng 

động như còi, 

kèn...) 

- Đừng bao giờ 

im lặng trước 

hành vi quấy rối, 

lạm dụng và 

xâm hại tình 

dụng thường xảy ra từ từ, tăng dần, từ những người quen biết 

chiếm đa số. Đó là một vài lưu ý nho nhỏ giúp chúng mình có thể 

tránh khỏi tình huống bị lạm dụng và xâm hai tình dục nhưng nếu 

chúng ta hay người thân ở trong hoàn cảnh không mong muốn đó thì 

cần phải làm gì? Khi ấy, chúng ta có thể sử dụng một vài mẹo sau: 

- Nếu như đó là những nơi công cộng, chẳng hạn như trên xe bus… 

việc bạn “đánh động” hay nói lớn lên thay vì im lặng thì có thể kêu 

gọi được sự giúp đỡ và người xung quanh biết được và đề phòng phải 

không bạn? Ví dụ như khi thấy 1 bàn tay “đi lạc hướng”, bạn có thể 

kể vu vơ 1 câu chuyện nào đó rằng bạn đã từng tát nẩy lửa 1 kẻ có 

hành vi quấy rối như là một biện pháp răn đe chẳng hạn… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nếu như đó là những nơi vắng người thì có thể khi đó bạn buộc sẽ 

phải “nhập vai” tốt hơn. Giả vờ cầm điện thoại và nói to với ai đó qua 

điện thoại về địa điểm bạn đang đứng; Bạn cũng có thể bình tĩnh và 

giả vờ chiều theo ý kẻ tấn công, sử dụng chính quần áo của y để khoá 

tay, chân y lại như việc kéo từ từ áo, quần dài của y xuống rồi đá 

mạnh vào “chỗ hiểm”. Lúc này, bạn hãy dùng hết sức lực để tháo 

chạy thật nhanh. Hắn sẽ khó đuổi kịp bạn vì bị đau và vướng víu tay 

chân. Đó là với 1 người, trong trường hợp bạn phải “ứng phó” với 

nhiều người thì khi ấy bạn có thể nói chuyện để kéo dài thời gian, lôi 

kéo nhóm vào vị trí giúp bạn có thể kêu cứu hay tháo chạy (ví dụ: đề 

nghị đi nhà nghỉ để ở đó bạn có thể kêu cứu ngay khi gặp nhân viên 

nhà nghỉ ), bạn cũng có thể giả vờ là mình là người H để trì hoãn thời 

gian và kêu cứu người xung quanh khi thấy có người khác đi tới… 

Dù là ai trong hoàn cảnh này thì đều không có lỗi mà người có lỗi ở 

đây chính là người đã lạm dụng và xâm hại người khác. Những cách 

đưa ra trên đây có thể giúp các bạn tránh gặp phải những nguy cơ 

không mong muốn. Điều đặc biệt quan trọng là chúng mình sẽ an toàn 

hơn khi tự học cách bảo vệ chính mình các bạn ạ! 

An Nguyên 



Sự thay đổi đến từ hai phía 

Câu chuyện đó đã xảy ra cách đây 2 năm, thế nhưng bây giờ nhớ lại, tớ và 

các thành viên trong lớp vẫn cảm thấy như nó vừa mới hôm qua đây thôi. 

Chuyện là như thế này, ở lớp tớ có M – Một bạn nam học kém, ngoại hình 

không được ưa nhìn. Vì vậy, các bạn nữ không thích nói chuyện với M và 

hay lấy M ra làm đề tài bàn tán theo hướng tiêu cực. Điều đó có vẻ khiến M 

không hài lòng. Các bạn nam trong lớp thì lại hay lôi M ra làm trò đùa. 

Chẳng biết có phải do các bạn nam trong lớp xui khiến, thách đố hay 

không mà M thường có hành động vờ chạm vào người các bạn gái khi các 

bạn ấy đi ngang qua. Đôi khi là cố tình kéo áo trêu các bạn nữ khiến các 

bạn nữ trong lớp rất khó chịu. Nhóm các bạn nam thấy như vậy cũng cười 

và hùa theo trêu chọc các bạn nữ chứ không bênh vực các bạn hay lên 

tiếng trách móc M. 

 

 

 

 

 

 

 

Các bạn nữ khi bị trêu chỉ thể hiện thái độ bực dọc hay lườm nguýt M mà 

thôi. Không bạn nào mách cô giáo vì cho rằng những chuyện tế nhị như 

vậy cô giáo biết cũng ngại. Rồi có thể cô giáo chỉ cho rằng đấy là trò đùa 

của các bạn với nhau và cũng không can thiệp. Vậy nên, mọi chuyện cứ thế 

tiếp diễn.  

Cho đến một ngày, trong giờ ra chơi, chẳng hiểu sao M dám trêu tức H - 

Cô bạn gái khá cá tính trong lớp mình. Những người chứng kiến câu 

chuyện lúc ấy đều lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ai cũng nghĩ M 

có thể sẽ bị H cho “lĩnh kết cục xứng đáng”. 

Thế nhưng, cách cư xử của H ấy khiến cả lớp thấy ngạc nhiên. Bạn ấy quay 

lại, nhìn vào M và nói: 

- Cậu không được các bạn quan tâm, quý mến nên mới làm vậy để gây sự 

chú ý phải không? 

Mặt M hơi đỏ, có lẽ M bị bất ngờ vì câu hỏi đó. H tiếp lời: 

- Cậu đừng như vậy nữa, cậu không thích người khác trêu đùa thì cũng 

đừng làm thế với  những người khác, cảm giác của bọn tớ là rất khó chịu 

về hành vi của cậu. Hơn nữa, không ai quý mến hay để ý tới cậu hơn khi 

cậu gây chú ý bằng cách đó đâu. Mọi người sẽ càng xa lánh cậu. 

Mặt M lúc này có vẻ gì đó ngại ngùng và xấu hổ. Trong khi H quay sang 

nhìn các bạn gái đang đứng gần đó và nói: 

Bây giờ, ngẫm 

nghĩ lại, tớ nhận 

thấy rằng có 

những lúc, 

chính chúng ta 

cần phải thay 

đổi thái độ và 

cách ứng xử 

trước khi mong 

muốn sự thay 

đổi từ phía đối 

phương. Đồng 

thời, sự thay đổi 

từ cả hai phía 

luôn mang lại 

niềm vui và sự 

hài lòng, thoải 

mái cho tất cả 

mọi người. 
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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. 

Khi các bạn bị 

quấy rối, lạm 

dụng, xâm hại 

tình dục thì có thể 

kết nối với tư vấn 

viên ở website: 

tamsubantre.org; 

facebook Tình 

nguyện trẻ: 

https://

www.facebook.co

m/pages/ Tình – 

Nguyện –Trẻ hoặc 

gọi điện thoại tới 

đường dây tư vấn 

và hỗ trợ trẻ em 

“Phím số diệu kì - 

18001567” để 

nhận được tư vấn 

bí mật và an toàn. 
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Tên biến thái (Tiếp theo trang 2) 

tương tự, ít nhất là trong phạm vi hiệu sách đó. Bạn gái đó chia sẻ 

rằng bạn rất sợ và không dám nói với ai, bạn cảm thấy xấu hổ và bị 

xúc phạm, thật khó để vượt qua tâm trạng xấu hổ để tố cáo “tên biến 

thái” kia. Thế nhưng, tôi vẫn động viên bạn và khuyên bạn mạnh mẽ 

hơn và cương quyết tố cáo hành vi xấu bởi lẽ nếu để tâm trạng xấu hổ 

lấn át, bạn ấy và các bạn gái khác sẽ tiếp tục bị quấy rối. Tôi cũng 

khuyên bạn nên nhạy cảm hơn trước các tình huống nguy hiểm, chọn 

vị trí đứng an toàn để tránh không bị quấy rối và lạm dụng.  

Bạn ấy có vẻ bình tĩnh hơn và tự tin hơn một chút sau khi tôi chia sẻ. 

Tôi hy vọng rằng sự động viên của tôi sẽ giúp bạn mạnh mẽ đối diện 

với tình huống bị quấy rối, lạm dụng để có thể tự tin lên tiếng tự bảo 

vệ mình và những người xung quanh. 

H.H (THCS Lê Lợi) 

- Còn các bạn, các bạn cũng đừng tiếp tục bàn ra tán vào về M nữa. 

Chúng ta làm vậy M sẽ không tốt hơn đâu. 

Nói vậy rồi H đi ra khỏi lớp. Không khí lớp lúc này chùng xuống, 

chẳng ai bảo ai tất cả cùng tản ra ngoài.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kể từ sau đó, thấy M trở nên trầm tĩnh hơn, chăm lo học hành, không 

còn trêu chọc các bạn nữ trong lớp nữa. Các bạn lớp chúng tớ đã 

thay đổi cách ứng xử với M, chúng tớ quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn, 

không còn tụ tập nói xấu M nữa. M nhận thấy chúng mình thân thiện 

hơn nên cách ứng xử của bạn ấy cũng thay đổi theo chiều hướng tích 

cực: Quan tâm, yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong lớp 

mỗi khi các bạn gặp khó khăn- Một điều mà chẳng ai có thể ngờ tới 

trước đó… 

Bây giờ, ngẫm nghĩ lại, tớ nhận thấy rằng có những lúc, chính chúng 

ta cần phải thay đổi thái độ và cách ứng xử trước khi mong muốn sự 

thay đổi từ phía đối phương. Đồng thời, sự thay đổi từ cả hai phía 

luôn mang lại niềm vui và sự hài lòng, thoải mái cho tất cả mọi người. 

An Nguyên 



Hãy lên tiếng 

Th ơi, tớ biết cậu đang rất sợ hãi sau sự việc vừa qua, khi mà anh 

cùng xóm có những lời nói, hành vi quấy rối cậu, động chạm vào “vị 

trí nhạy cảm” trên cơ thể cậu khi cậu qua nhà anh ấy chơi mà không 

được sự cho phép của cậu. 

Đừng sợ Th ạ! Nỗi sợ sẽ khiến 

cậu cảm thấy lo lắng, mềm yếu 

và anh ta sẽ được thể lấn tới. 

Cậu biết đấy, hành vi quấy rối 

tình dục là hành vi xấu và 

đáng bị lên án vì nó gây nên sự 

căng thẳng, khó chịu cho cậu. 

Sự việc đã xảy ra cậu không hề 

có lỗi, vì vậy đừng cảm thấy 

xấu hổ Th nhé! 

Tớ cũng đã từng bị quấy rối 

giống như cậu, khi hiểu lầm 

những cử chỉ thân thiện của 

chú bán hàng ở cửa hàng giày 

da dành cho tớ là do thấy tớ 

hiền lành, dễ thương và quý 

mến tớ. Thế nhưng, kể từ khi 

chú ấy cầm tay tớ hay nói những lời lẽ yêu thương khiến tớ cảm thấy 

sợ hãi và khó chịu thì khi đấy tớ biết rằng có điều gì đó đang đi quá 

giới hạn của sự thân tình thông thường. 

Khi đó, tớ đã vội vã rời khỏi tình huống đó và tránh không gặp mặt 

chú hàng xóm nữa. Mỗi khi chú ấy gọi tớ vào cửa hàng, tớ đều nói 

tớ đang bận và đi nhanh về nhà. Tớ cũng đã kể chuyện này với mẹ 

của tớ và mẹ đã rất lo lắng cho tớ. Mẹ tớ nói rằng tớ cần phải tránh 

xa chú hàng xóm, không nên qua nhà chơi hay có cử chỉ thân thiện, 

giúp đỡ chú ấy các việc chú ấy nhờ như trước đây. Mẹ cũng nói 

rằng nếu bất cứ ai có cử chỉ thân mật thái quá khiến tớ khó chịu thì 

tớ nên thẳng thắn nhìn vào đối phương và rắn rỏi nói rằng tớ không 

thích thay vì sợ hãi, lảng tránh. 

Từ khi chia sẻ với  mẹ và được mẹ động viên, hỗ trợ, tớ thấy khá hơn 

nhiều so với việc chỉ ôm nỗi sợ hãi một mình. Việc cậu chia sẻ với tớ 

cũng là một cách thức tương tự. Thế nhưng, trong tình huống nỗi sợ 

hãi vẫn còn trong cậu thì cậu chứ mạnh dạn chia sẻ với mẹ của mình 

cậu nhé! Bố mẹ là người gần gũi chúng ta nhất và có thể hỗ trợ cho 

chúng ta phòng ngừa hay đối phó với nguy hiểm. Tớ hy vọng rằng 

qua lá thư này cậu sẽ bình tĩnh hơn và đưa ra được cách xử lí tốt 

cho tình huống của cậu. 

Chúc cậu vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. Hãy nhớ 

vẫn luôn có tớ ở bên, Th nhé!  

Yêu cậu nhiều! 

V.A (THCS Lý Thường Kiệt) 

Cậu biết đấy, 

hành vi quấy 

rối tình dục là 

hành vi xấu và 

đáng bị lên án 

vì nó gây nên 

sự căng thẳng, 

khó chịu cho 

cậu. Sự việc đã 

xảy ra cậu 

không hề có 

lỗi, vì vậy đừng 

cảm thấy xấu 

hổ Th nhé! 
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Đừng sợ hãi cậu nhé! 



Thân tình hay quấy rối? 

Gần nhà mình có một chú chơi thân với bố mẹ mình và rất hay qua nhà 

mình chơi. Thế nhưng, nhiều hôm khi gặp mình chú ấy cứ có cử chỉ thân 

mật như tới véo má, ôm hay động tay vào đùi khiến mình rất khó chịu. 

Thế nhưng, mình không dám nói ra sợ chú ấy phật lòng và bố mẹ biết lại 

nói mình là trẻ con mà quá để ý tới hành động của chú ấy. Mình phải 

làm sao? 

Bạn nữ, 12 tuổi, Hà Nội 

Chào bạn! 

Tình nguyện trẻ hiểu rằng bạn đang băn khoăn không biết làm thế nào 

để tránh những cử chỉ “ thân mật” quá mức người chú cùng xóm hay 

chơi với bố mẹ bạn. Chúng tôi sẽ chia sẻ cùng bạn về vấn đề này. 

Bạn thân mến, nếu như bạn không 

nói ra suy nghĩ của mình trước 

những cử chỉ quá mức của chú 

hàng xóm thì bạn có nghĩ rằng chú 

hàng xóm có thể sẽ còn có những 

hành động quá mức hơn? Nếu bạn 

không tìm cách để bảo vệ mình 

trước tình huống trên mà cứ im 

lặng để làm cho mọi chuyện được 

êm ấm thì liệu có phải là giải pháp 

tốt cho bạn lúc này?  

Bạn ạ, có những tình huống trong cuộc sống bạn cần nói lên suy nghĩ 

của mình về những việc làm mà mình cảm thấy không hài lòng trong ứng 

xử của người khác để đối phương có thể thay đổi/ điều chỉnh ứng xử của 

mình cho phù hợp. Bạn có thể nói ra suy nghĩ của mình trong những lần 

nói chuyện vui vẻ với chú hàng xóm hoặc khi chú hàng xóm có những cử 

chỉ thân mật với bạn, bạn có thể tránh ra và ngồi ở một vị trí khác. 

Những việc làm này có thể giúp cho chú hàng xóm của bạn hiểu được 

thái độ của bạn là bạn không hài lòng về hành động của chú ấy, từ đó, 

chú ấy sẽ phải thận trọng hơn trong các hành vi ứng xử với bạn.  

Nếu như bạn đã cố gắng hết mức mà chú hàng xóm vẫn có những hành 

động tương tự như vậy thì có lẽ bạn cũng cần trao đổi trực tiếp với chú 

hàng xóm và nói ra những suy nghĩ của mình. Bạn cũng có thể chia sẻ 

những nỗ lực của bạn với bố mẹ bạn để bố mẹ hiểu rằng bạn đã và đang 

cảm thấy như thế nào, bạn muốn thay đổi ra sao? Vì cảm giác an toàn 

của bạn, bố mẹ bạn hẳn có thể đưa ra những lời nói khéo léo để chú 

hàng xóm ngừng thực hiện những hành động thân mật khiến bạn không 

cảm thấy thoải mái đúng không nào? 

Và cho dù lời nói thẳng thắn hay thái độ cứng rắn với người bạn hàng 

xóm của bố mẹ bạn khiến cho chú ấy phật lòng, thế nhưng,nếu đổi lại là 

tâm trạng thoải mái, sự an toàn của bạn thì liệu bạn có nên im lặng?  

Chúc bạn tự tin và mạnh mẽ hơn!  

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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Học hành thời Facebook  
Hai thầy trò ngồi nói chuyện với 

nhau. 

- Em làm bài tập chưa Tí? 

- Dạ em đã làm và post lên Face-

book rồi. Em đã tag thầy rồi đấy. 

Thầy vào xem nhớ like và sau đó 

comment cho em nhé! 

- Tốt lắm. Thầy cũng vừa post 

bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi. Em nhớ nhắn mẹ 

xem xong like và comment cho thầy nhé. 

St 

 

Chào cô. Bố em 

Một học sinh nghỉ học không 

có lý do. 

Tại sao hôm qua em không đi 

học? Cô giáo hỏi. 

- Thưa cô... vì em bị ốm ạ. 

- Chậm nhất là ngày mai em 

phải đưa cô giấy của bố hoặc mẹ em. 

- Vâng, thưa cô. 

Hôm sau, học sinh đưa cô giáo tờ giấy có những dòng chữ sau đây: 

"Thưa cô giáo, con tôi nghỉ học hôm qua vì nó bị ốm. Chào cô. Bố 

em". 

St 

Làm sao phải khóc? 
Tí sang nhà Tèo nhìn thấy Tèo ngồi 

khóc hu hu, Tí lân la hỏi: 

- Tí: Ủa, sao mày khóc? 

- Tèo: Tao nằm mơ thấy đang ăn mì. 

- Tí: Ăn mì sướng thế thì làm sao mà 

mày phải khóc? 

- Tèo: Nhưng thức dậy tao thấy dây 

giày của tao mất tiêu. 

- Tí: Trời!! 

St 



Cô con gái hay than thở với 

cha sao bất hạnh này cứ vừa 

đi qua thì bất hạnh khác đã 

vội ập đến với mình và cô 

không biết phải sống thế nào. 

Một lần, ông dẫn cô xuống 

bếp. Ông bắc ba nồi nước lên 

lò và để lửa thật to. Khi ba 

nồi nước sôi, ông lần lượt 

cho cà rốt, trứng và hạt cà 

phê vào từng nồi riêng ra và 

đun lại để chúng tiếp tục sôi, 

không nói một lời. 

Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô 

đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha 

tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau. 

Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "“Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau 

đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì 

cà phê đậm và đắng. 

- Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi. 

- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó 

là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác. Cà rốt 

khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, 

chúng trở nên rất mềm. Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có 

một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua 

nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn. Hạt cà phê 

thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà. 

Người cha quay sang hỏi cô gái: "Còn con? Con sẽ phản ứng như loại 

nào khi gặp phải nghịch cảnh. 

Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một 

chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực? 

Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ 

đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn 

và cứng cáp hơn. 

Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị 

thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà 

phê mới ngon. 

Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì 

chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những 

thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?". 

St 

Cà rốt, trứng và hạt cà phê 
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Cuộc đời này 

cũng vậy con ạ. 

Khi sự việc tưởng 

như tồi tệ nhất thì 

chính lúc ấy lại 

giúp con mạnh 

mẽ hơn cả. Con 

sẽ đối mặt với 

những thử thách 

của cuộc đời như 

thế nào? Cà rốt, 

trứng hay hạt cà 

phê? 



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 

12. 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/

