Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc – Bài tұp cho Gia ÿình, Trung hӑc Phә thông

F.L.A.S.H.

Kính gӱi Phө huynh & Ngѭӡi giám hӝ:

Giӟi thiӋu Bài tͅp cho Gia ÿình cͿa Ch́˿ng trình FLASH
Kính gӱi các Gia ÿình,
Chúng tôi xin giҧi thích mөc ÿích cӫa viӋc giao các Bài tұp cho Gia ÿình cӫa Chѭѫng trình
FLASH. Giáo viên cӫa con quý vӏ có thӇ chӍ giao mӝt hoһc hai bài tұp thӵc hiӋn ӣ nhà hoһc tҩt
cҧ mѭӡi ba bài. Mӛi bài tұp mҩt khoҧng 10 phút. Con quý vӏ có thӇ làm các bài tұp ÿѭӧc giao
thay thӃ mà không có sӵ tham gia cӫa quý vӏ, nӃu cҫn. Nhѭng hy vӑng rҵng khi quý vӏ hiӇu lý
do vì sao chúng ÿѭӧc ÿѭa vào chѭѫng trình, thì quý vӏ sӁ sӱ dөng các Bài tұp cho Gia ÿình
ÿѭӧc giao này cùng vӟi con mình.
Ban soҥn thҧo chѭѫng trình FLASH biӃt rҵng gia ÿình là nѫi giáo dөc các giá trӏ vӅ sӭc khӓe
tình dөc cho trҿ em. Giáo dөc sӭc khӓe tình dөc trong nhà trѭӡng có thӇ dҥy các em vӅ cѫ thӇ
cӫa chúng, vӅ viӋc ngӯa thai và phòng bӋnh. Nhѭng chӍ có gia ÿình mӟi có thӇ dҥy các em khi
nào và trong nhӳng trѭӡng hӧp nào thì ngѭӡi ta nên bҳt ÿҫu hҽn hò, hoһc chúng nên cѭ xӱ
vӟi bҥn ÿang hҽn hò hoһc vӧ/chӗng nhѭ thӃ nào, hoһc nhӳng loҥi hành vi cѭ xӱ nào không
bao giӡ ÿѭӧc chҩp nhұn. Nghiên cӭu cho thҩy rҵng khi gia ÿình có các cuӝc thҧo luұn nhѭ thӃ
này thì sӁ giúp các em có ÿѭӧc nhӳng lӵa chӑn lành mҥnh hѫn.
Mӝt sӕ gia ÿình ÿã và ÿang thҧo luұn vӅ các vҩn ÿӅ này. Nhѭng ÿӕi vӟi mӝt sӕ gia ÿình khác
thì ÿây lҥi là vҩn ÿӅ khó khăn hѫn. Bài tұp cho Gia ÿình cӫa Chѭѫng trình FLASH ÿem ÿӃn cho
quý vӏ cѫ hӝi thҧo luұn vӟi con mình vӅ nhiӅu chӫ ÿӅ liên quan ÿӃn sӭc khӓe tình dөc. Nó ÿӅ
xѭӟng các chӫ ÿӅ mà quý vӏ khó có thӇ tӵ mình ÿѭa ra. Nó cho phép quý vӏ chia sҿ các suy
nghƭ và niӅm tin cӫa mình vӟi con cái. Chúng tôi hy vӑng quý vӏ sӁ tұn dөng triӋt ÿӇ cѫ hӝi này
ÿӇ làm ÿiӅu ÿó.
Xung quanh các em luôn tràn ngұp các thông ÿiӋp trên phѭѫng tiӋn thông tin vӅ cách hành xӱ
mang tính sinh lý. Ĉӕi vӟi nhӳng ngѭӡi di cѭ ÿӃn tӯ các quӕc gia khác, thì các thông ÿiӋp này
có thӇ là thái quá, vì con cái quý vӏ ÿang hӑc cách trӣ thành “Ngѭӡi Mӻ”. Mһc dù sӭc mҥnh cӫa
các phѭѫng tiӋn thông tin là rҩt lӟn, nhѭng chúng tôi biӃt rҵng giao tiӃp trong gia ÿình cǊng rҩt
có sӭc mҥnh. Mӝt trong nhӳng cách duy nhҩt ÿӇ làm giҧm tác ÿӝng cӫa các phѭѫng tiӋn thông
tin là nói trӵc tiӃp và rõ ràng vӟi con mình vӅ nhӳng gì mà quý vӏ tin tѭӣng, tҥi sao quý vӏ tin và
quý vӏ hy vӑng ÿiӅu gì ӣ các em.
Nghiên cӭu cho thҩy rҵng khi các em nghe ÿѭӧc các kǤ vӑng rõ ràng tӯ cha mҽ, thì khҧ năng
chúng tuân thӫ các kǤ vӑng ÿó sӁ lӟn hѫn rҩt nhiӅu. Dù là trai hay gái; nam giӟi, nӳ giӟi hoһc
không phҧi mӝt trong hai giӟi; ÿӗng tính nam hoһc thѭӡng tính, thì các em ÿӅu muӕn biӃt rҵng
quý vӏ yêu thѭѫng chúng khi các em là chính mình. Chѭѫng trình FLASH giáo dөc các em vӅ
sӭc khӓe tình dөc. Mӝt trong nhӳng phҫn quan trӑng nhҩt cӫa chѭѫng trình giáo dөc này là tìm
hiӇu và hӛ trӧ các em tҥi nhà. Cҧm ѫn quý vӏ ÿã dành 10 phút mӛi tӕi cho các cuӝc ÿӕi thoҥi
quan trӑng này vӟi con mình.
Trân trӑng,
Nhóm tác giҧ Chѭѫng trình FLASH
Sӣ Y TӃ Công Cӝng – Hҥt Seattle & King
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

Bài tұp cho Gia ÿình:

FLASH

Thҧo luұn vӅ HӋ Sinh Dөc

T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
Bây giӡ hãy hӓi nhau các câu hӓi sau, ÿӗng thӡi hiӇu rҵng:
• Mӛi ngѭӡi ÿӅu có thӇ thoҧi mái nói rҵng “Câu hӓi ÿó là quá riêng tѭ. Hãy bӓ qua.”
• Nhӳng gì quý vӏ thҧo luұn sӁ không ÿѭӧc chia sҿ vӟi bҩt cӭ ai khác, ngay cҧ trong gia ÿình,
trӯ khi quý vӏ cho phép ngѭӡi kia chia sҿ ÿiӅu ÿó.
• NӃu quý vӏ cҧm thҩy ngѭӧng ngùng hoһc lúng túng thì ÿó cǊng là hoàn toàn bình thѭӡng và
ÿiӅu quan trӑng là cӕ gҳng hoàn thành bài tұp.
Chúng tôi ÿӅ nghӏ quý vӏ thay phiên nhau ÿһt các câu hӓi. Khi ÿӃn lѭӧt mình lҳng nghe, thì
phҧi thӵc sӵ cӕ gҳng hiӇu phҧn ӭng cӫa ngѭӡi kia.
HӒI NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH: Có các tӯ hoһc tên các bӝ phұn sinh dөc nào trên cѫ thӇ là
ÿһc thù ÿӕi vӟi nӅn văn hóa hoһc gia ÿình chúng ta ... các tên ÿһc biӋt chúng ta gán cho
các bӝ phұn cѫ thӇ mà có ý nghƭa vӟi ... (cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ…) không?
HӒI HӐC SINH: Tên cӫa các bӝ phұn trên cѫ thӇ và chӭc năng cӫa chúng mà …
(con/cháu/em…) hӑc ӣ lӟp hôm nay?
HӒI LҮN NHAU: (Con/Cháu/Cha/Mҽ/...) có câu chuyӋn vui nào vӅ tên các bӝ phұn trên cѫ thӇ
không? (ví dө: lúc nhӓ không thӇ ÿӑc tӯ dѭѫng vұt và thay vì vұy gӑi nó là chim)
LѬU Ý: Không có bài tұp cho bài 1, ÿây là bài tұp cho bài 2

Bài tұp cho Gia ÿình: HӋ Sinh Dөc – PhiӃu xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Bài tұp cho Gia ÿình:

Thҧo luұn vӅ ViӋc Mang Thai
T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
Bây giӡ hãy hӓi nhau các câu hӓi sau, ÿӗng thӡi hiӇu rҵng:
• Mӛi ngѭӡi ÿӅu có thӇ thoҧi mái nói rҵng “Câu hӓi ÿó là quá riêng tѭ. Hãy bӓ qua.”
• Nhӳng gì quý vӏ thҧo luұn sӁ không ÿѭӧc chia sҿ vӟi bҩt cӭ ai khác, ngay cҧ trong gia ÿình,
trӯ khi quý vӏ cho phép ngѭӡi kia chia sҿ ÿiӅu ÿó.
• NӃu quý vӏ cҧm thҩy ngѭӧng ngùng hoһc lúng túng thì ÿó cǊng là hoàn toàn bình thѭӡng và
ÿiӅu quan trӑng là cӕ gҳng hoàn thành bài tұp.
Chúng tôi ÿӅ nghӏ quý vӏ thay phiên nhau ÿһt các câu hӓi. Khi ÿӃn lѭӧt mình lҳng nghe, thì
phҧi thӵc sӵ cӕ gҳng hiӇu phҧn ӭng cӫa ngѭӡi kia.
HӒI NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH: (Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ...) ÿã biӃt ÿѭӧc nhӳng thông tin gì
vӅ viӋc mang thai khi còn ÿi hӑc?
HӒI HӐC SINH: Hãy nói cho (Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ...) ... biӃt mӝt sӕ vҩn ÿӅ
(Con/Cháu/Em...) ÿã thҧo luұn ӣ lӟp hôm nay... các thuұt ngӳ nhѭ “ba tháng mang thai” và
“sinh thi͗u cân” và các khái niӋm nhѭ “thͽ thai” và “xác ÿͣnh giͳi tính”.
NӂU NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH ĈÃ TӮNG CÓ THAI, hãy mӡi hӑ chia sҿ các câu chuyӋn vӅ
viӋc mang thai cӫa hӑ vӟi các em.
dành cho bài 3

Bài tұp cho Gia ÿình: ViӋc Mang Thai – PhiӃu xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Bài tұp cho Gia ÿình:

Thҧo luұn vӅ Các Nhóm Giӟi Tính ĈiӇn Hình
T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
Bây giӡ hãy hӓi nhau các câu hӓi sau, ÿӗng thӡi hiӇu rҵng:
• Mӛi ngѭӡi ÿӅu có thӇ thoҧi mái nói rҵng “Câu hӓi ÿó là quá riêng tѭ. Hãy bӓ qua.”
• Nhӳng gì quý vӏ thҧo luұn sӁ không ÿѭӧc chia sҿ vӟi bҩt cӭ ai khác, ngay cҧ trong gia ÿình,
trӯ khi quý vӏ cho phép ngѭӡi kia chia sҿ ÿiӅu ÿó.
• NӃu quý vӏ cҧm thҩy ngѭӧng ngùng hoһc lúng túng thì ÿó cǊng là hoàn toàn bình thѭӡng và
ÿiӅu quan trӑng là cӕ gҳng hoàn thành bài tұp.
Chúng tôi ÿӅ nghӏ quý vӏ thay phiên nhau ÿһt các câu hӓi. Khi ÿӃn lѭӧt mình lҳng nghe, thì
phҧi thӵc sӵ cӕ gҳng hiӇu phҧn ӭng cӫa ngѭӡi kia.

CHIA SҾ VÀ GIҦI THÍCH T͵ Bài tͅp Nhóm Giͳi Tính ÿã hoàn tҩt vӟi ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc
tin tѭӣng.
THҦO LUҰN:
 ĈiӅu gì gây ngҥc nhiên vӅ các nhóm giӟi tính này?
 ĈiӅu gì không gây ngҥc nhiên?
 ĈiӅu gì ÿã tìm hiӇu ÿѭӧc vӅ nhau tӯ cuӝc thҧo luұn này?
dành cho bài 4

Bài tұp cho Gia ÿình: Nhóm Giӟi Tính ĈiӇn Hình– PhiӃu xác
nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng
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FLASH

Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

Bài tұp cho Gia ÿình:

Thҧo luұn vӅ Các Mӕi Quan HӋ

Lành Mҥnh
T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
Bây giӡ hãy hӓi nhau các câu hӓi sau, ÿӗng thӡi hiӇu rҵng:
• Mӛi ngѭӡi ÿӅu có thӇ thoҧi mái nói rҵng “Câu hӓi ÿó là quá riêng tѭ. Hãy bӓ qua.”
• Nhӳng gì quý vӏ thҧo luұn sӁ không ÿѭӧc chia sҿ vӟi bҩt cӭ ai khác, ngay cҧ trong gia ÿình,
trӯ khi quý vӏ cho phép ngѭӡi kia chia sҿ ÿiӅu ÿó.
• NӃu quý vӏ cҧm thҩy ngѭӧng ngùng hoһc lúng túng thì ÿó cǊng là hoàn toàn bình thѭӡng và
ÿiӅu quan trӑng là cӕ gҳng hoàn thành bài tұp.
Chúng tôi ÿӅ nghӏ quý vӏ thay phiên nhau ÿһt các câu hӓi. Khi ÿӃn lѭӧt mình lҳng nghe, thì
phҧi thӵc sӵ cӕ gҳng hiӇu phҧn ӭng cӫa ngѭӡi kia.
CHIA SҾ VÀ GIҦI THÍCH tӡ bài tұp có tiêu ÿӅ Tôi Muͩn Ĉ́ͻc B̹n Trai Ho͏c B̹n Gái CͿa
Mình Ĉͩi X΅ Nh́ Th͗ Nào.
THҦO LUҰN:
Nhӳng phҭm chҩt nào ÿѭӧc liӋt kê trong tӡ bài tұp là quan trӑng nhҩt ÿӕi vӟi các em trong
quan hӋ hҽn hò hoһc hôn nhân?
 Nhӳng phҭm chҩt nào ÿã liӋt kê mà tôi hy vӑng là sӁ có trong quan hӋ hҽn hò hoһc hôn
nhân cӫa mình?
 Có các phҭm chҩt nào khác các em cho là quan trӑng nhѭng không ÿѭӧc liӋt kê ӣ ÿây
không? Ĉó là nhӳng phҭm chҩt nào?
 Có mӝt lӡi khuyên nào cho ngѭӡi khác vӅ cách tҥo ra mӝt quan hӋ hҥnh phúc và lành
mҥnh không?



dành cho bài 5

Bài tұp cho Gia ÿình: Các Mӕi Quan HӋ Lành Mҥnh – PhiӃu xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng

Sӣ Y TӃ Công Cӝng – Hҥt Seattle & King (Vietnamese)  ¤1988, Rev. 2011  www.kingcounty.gov/health/flash

Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

Bài tұp cho Gia ÿình:

FLASH

Thҧo luұn vӅ Phòng Tránh Bҥo

Lӵc Tình Dөc
T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
HѬӞNG DҮN:
THҦO LUҰN các trѭӡng hӧp và câu hӓi sau.
CÁC EM CÓ THӆ VIӂT các thӓa thuұn mình nêu ra lên mӝt tӡ giҩy riêng và cҧ hai ngѭӡi cùng
ký. KHÔNG phҧi nӝp lҥi bҧn thӓa thuұn ÿó. Bҧn thӓa thuұn ÿó chӍ dành cho các em.



(Con/Cháu/Em...) ÿang chѫi cùng mӝt sӕ bҥn bè và hӑ bҳt ÿҫu làm nhӳng viӋc khiӃn
(con/cháu/em...) cҧm thҩy bҩt an. ĈiӅu này có thӇ bao gӗm mӝt sӕ vҩn ÿӅ, nhѭ uӕng rѭӧu,
ÿi dӵ mӝt bӳa tiӋc mà (con/cháu/em...) không muӕn, hoҥt ÿӝng tình dөc theo cách mà
(con/cháu/em...) cҧm thҩy khó chӏu, v.v... (Con/Cháu/Em...) muӕn biӃt rҵng nӃu
(con/cháu/em...) cҫn sӵ hӛ trӧ cӫa (cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ...), thì (con/cháu/em...) có thӇ
hӓi (cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ...) không. (Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ...) muӕn (con/cháu/em...)
phҧi làm gì trong tình huӕng này? (Con/Cháu/Em...) có thӇ yêu cҫu
(cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ...) giúp ÿӥ nhѭ thӃ nào? Có quy tҳc hoһc thӓa thuұn cө thӇ nào mà
chúng ta nên tuân theo hay không?



(Con/Cháu/Em...) ÿang chѫi vӟi mӝt ngѭӡi bҥn ӣ nhà bҥn ҩy và cha mҽ hoһc ngѭӡi giám
hӝ cӫa bҥn ҩy ÿi ra ngoài vào buәi tӕi. (Con/Cháu/Em...) bҳt ÿҫu cҧm thҩy khó chӏu trong
tình huӕng này. (Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ...) muӕn (con/cháu/em...) phҧi làm gì trong tình
huӕng này? (Con/Cháu/Em...) có thӇ yêu cҫu (cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ...) giúp ÿӥ nhѭ thӃ
nào? Có quy tҳc hoһc thӓa thuұn cө thӇ nào mà chúng ta nên tuân theo hay không?



SӃp cӫa tôi tҥi sӣ làm năm nay 23 tuәi. SӃp là ngѭӡi dӉ thѭѫng và khá thân thiӋn vӟi tôi.
Tôi ÿã rҩt trân trӑng sӵ quan tâm mà hӑ dành cho mình... cho ÿӃn nay. Gҫn ÿây, tôi bҳt
ÿҫu cҧm thҩy khó chӏu vӟi cách âu yӃm và nhӳng lӡi nói bóng gió mang tính nhөc dөc mà
sӃp thӇ hiӋn. Tôi thѭӡng ӣ mӝt mình vӟi sӃp cӫa mình tҥi sӣ làm và tôi ÿang cҧm thҩy
ngày càng khó chӏu vӟi tình huӕng này. Tôi phҧi làm gì trong tình huӕng này? Tôi có thӇ
yêu cҫu giúp ÿӥ nhѭ thӃ nào? Có quy tҳc hoһc thӓa thuұn cө thӇ nào mà chúng ta nên tuân
theo hay không?
dành cho bài 6

Bài tұp cho Gia ÿình: Phòng Tránh Bҥo Lӵc Tình Dөc – PhiӃu xác
nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng

Sӣ Y TӃ Công Cӝng – Hҥt Seattle & King (Vietnamese)  ¤1988, Rev. 2011  www.kingcounty.gov/health/flash

Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Bài tұp cho Gia ÿình:

Thҧo luұn vӅ Thanh ThiӃu Niên Ĉӗng Tính Nӳ,
Ĉӗng Tính Nam, Lѭӥng Tính & ChuyӇn Giӟi
T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
HӒI NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH: Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... cho rҵng hai ngѭӡi thanh niên
hoһc hai cô gái có quan hӋ thân mұt vӟi nhau là ÿúng hay sai? ĈiӅu gì khiӃn cho quan hӋ này
là ÿúng hoһc sai?
HӒI HӐC SINH: Con/Cháu/Em... ÿã bao giӡ tin vào bҩt cӭ nhóm giӟi tính ÿiӇn hình nào vӅ
nhӳng ngѭӡi thuӝc nhóm LGBT (ÿӗng tính nӳ, ÿӗng tính nam, lѭӥng tính và chuyӇn giӟi) mà
giӡ ÿây con/cháu/em... không tin nӳa hay không? ĈiӅu gì ÿã thay ÿәi suy nghƭ cӫa
con/cháu/em...?
HӒI NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH: Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... có nghƭ hai ngѭӡi ÿàn ông hoһc
hai ngѭӡi ÿàn bà kӃt hôn vӟi nhau là hӧp pháp không? Tҥi sao?
HӒI HӐC SINH: Giҧ sӱ bҥn thân cӫa con/cháu/em... nói cho con/cháu/em... biӃt hӑ là ngѭӡi
chuyӇn giӟi. Con/Cháu/Em sӁ cҧm thҩy thӃ nào? Con/Cháu/Em... sӁ nói hoһc làm gì? Tҥi
sao?

dành cho bài 7

Bài tұp cho Gia ÿình: Thanh ThiӃu Niên Ĉӗng Tính Nӳ, Ĉӗng
Tính Nam, Lѭӥng Tính & ChuyӇn Giӟi – PhiӃu xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng

Sӣ Y TӃ Công Cӝng – Hҥt Seattle & King (Vietnamese)  ¤1988, Rev. 2011  www.kingcounty.gov/health/flash

Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Thҧo luұn vӅ ViӋc QuyӃt Ĉӏnh
Khi Nào Trӣ Thành Cha Mҽ
Bài tұp cho Gia ÿình:

T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
HӒI NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH:
NӃu ngѭӡi trѭӣng thành có mӝt hoһc nhiӅu con, do hӑ sinh ra, nuôi dѭӥng hoһc nhұn nuôi,
hãy hӓi các câu hӓi này:
Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... quyӃt ÿӏnh có bao nhiêu con nhѭ thӃ nào?
Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... có con ÿҫu khi bao nhiêu tuәi?
Ѭu ÿiӇm và nhѭӧc ÿiӇm, nӃu có, cӫa viӋc có con tҥi thӡi ÿiӇm ÿó trong ÿӡi
cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ là gì?
Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... nghƭ tuәi nào thì con/cháu/em... có con là thích hӧp, nӃu
con/cháu/em... quyӃt ÿӏnh lұp gia ÿình? (Hoһc, nӃu hӑc sinh ÿã có con:
Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... nghƭ tuәi nào thì con/cháu/em... có thêm con là thích hӧp,
nӃu ÿó là ÿiӅu con/cháu/em... muӕn.)
NӃu ngѭӡi trѭӣng thành chѭa có con, hãy hӓi các câu hӓi này:
LiӋu cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ... có sáng suӕt khi quyӃt ÿӏnh không sinh con?
NӃu ÿó là mӝt quyӃt ÿӏnh sáng suӕt: ĈiӅu gì ÿã góp phҫn vào quyӃt ÿӏnh cӫa
cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ...?
Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... nghƭ tuәi nào thì con/cháu/em... có con là thích hӧp, nӃu
con/cháu/em... quyӃt ÿӏnh lұp gia ÿình? (Hoһc, nӃu hӑc sinh ÿã có con:
Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... nghƭ tuәi nào thì con/cháu/em... có thêm con là thích hӧp,
nӃu ÿó là ÿiӅu con/cháu/em... muӕn.)
HӒI HӐC SINH:
Con/Cháu/Em... có nghƭ là mình sӁ có con vào mӝt ngày nào ÿó không? (Hoһc, nӃu hӑc
sinh ÿã có con: Con/Cháu/Em... có nghƭ là mình sӁ có thêm con vào mӝt ngày nào ÿó
không?)
Tҥi sao?
NӃu có, bҵng cách nào con/cháu/em... biӃt ÿѭӧc khi nào là thӡi ÿiӇm thích hӧp ÿӕi vӟi
mình?
dành cho bài 8

Bài tұp cho Gia ÿình: QuyӃt Ĉӏnh Khi Nào Trӣ Thành Cha Mҽ – PhiӃu xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Bài tұp cho Gia ÿình:

Thҧo luұn vӅ Kiêng Cӳ
T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
Bây giӡ hãy hӓi nhau các câu hӓi sau, ÿӗng thӡi hiӇu rҵng:
• Mӛi ngѭӡi ÿӅu có thӇ thoҧi mái nói rҵng “Câu hӓi ÿó là quá riêng tѭ. Hãy bӓ qua.”
• Nhӳng gì quý vӏ thҧo luұn sӁ không ÿѭӧc chia sҿ vӟi bҩt cӭ ai khác, ngay cҧ trong gia ÿình,
trӯ khi quý vӏ cho phép ngѭӡi kia chia sҿ ÿiӅu ÿó.
• NӃu quý vӏ cҧm thҩy ngѭӧng ngùng hoһc lúng túng thì ÿó cǊng là hoàn toàn bình thѭӡng và
ÿiӅu quan trӑng là cӕ gҳng hoàn thành bài tұp.
Chúng tôi ÿӅ nghӏ quý vӏ thay phiên nhau ÿһt các câu hӓi. Khi ÿӃn lѭӧt mình lҳng nghe, thì
phҧi thӵc sӵ cӕ gҳng hiӇu phҧn ӭng cӫa ngѭӡi kia.
HӒI HӐC SINH: Con/Cháu/Em... nghƭ gì vӅ thanh thiӃu niên “hҽn hò”... ÿӗng ý ÿӇ cһp ÿôi vӟi
nhau? Ѭu ÿiӇm và nhѭӧc ÿiӇm cӫa viӋc này là gì?
HӒI NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH: Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... ÿã tӯng yêu chѭa? Khi nào? Tình
yêu ÿó nhѭ thӃ nào? Làm sao cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ… biӃt ÿѭӧc ÿó là tình yêu?
HӒI HӐC SINH: Con/Cháu/Em... có nghƭ rҵng mình sӁ có mӝt mӕi quan hӋ lâu dài cҧ ÿӡi
không? NӃu có, con/cháu/em... muӕn quan hӋ vӟi kiӇu ngѭӡi nhѭ thӃ nào? NӃu không thì
tҥi sao?
HӒI NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH: Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ… nghƭ khi nào thì mӝt ngѭӡi nên sҹn
sàng quan hӋ tình dөc?
HӒI HӐC SINH: Con/Cháu/Em… nghƭ khi nào thì mӝt ngѭӡi nên sҹn sàng quan hӋ tình dөc?
dành cho bài 9

Bài tұp cho Gia ÿình: Kiêng Cӳ – PhiӃu xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng

Sӣ Y TӃ Công Cӝng – Hҥt Seattle & King (Vietnamese)  ¤1988, Rev. 2011  www.kingcounty.gov/health/flash

Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

Bài tұp cho Gia ÿình:

FLASH

Thҧo luұn vӅ Các BiӋn Pháp

Tránh Thai
T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
Bây giӡ hãy hӓi nhau các câu hӓi sau, ÿӗng thӡi hiӇu rҵng:
• Mӛi ngѭӡi ÿӅu có thӇ thoҧi mái nói rҵng “Câu hӓi ÿó là quá riêng tѭ. Hãy bӓ qua.”
• Nhӳng gì quý vӏ thҧo luұn sӁ không ÿѭӧc chia sҿ vӟi bҩt cӭ ai khác, ngay cҧ trong gia ÿình,
trӯ khi quý vӏ cho phép ngѭӡi kia chia sҿ ÿiӅu ÿó.
• NӃu quý vӏ cҧm thҩy ngѭӧng ngùng hoһc lúng túng thì ÿó cǊng là hoàn toàn bình thѭӡng và
ÿiӅu quan trӑng là cӕ gҳng hoàn thành bài tұp.
Chúng tôi ÿӅ nghӏ quý vӏ thay phiên nhau ÿһt các câu hӓi. Khi ÿӃn lѭӧt mình lҳng nghe, thì
phҧi thӵc sӵ cӕ gҳng hiӇu phҧn ӭng cӫa ngѭӡi kia.
HӒI NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH: Hãy nói cho con/cháu/em... vӅ các niӅm tin cӫa gia ÿình, văn
hóa hoһc tôn giáo cӫa chúng ta vӅ viӋc tránh thai.
HӒI LҮN NHAU: Cá nhân cha/mҽ/cô/bác/con/cháu/... cҧm nhұn nhѭ thӃ nào vӅ nhӳng ngѭӡi
sӱ dөng biӋn pháp tránh thai ÿӇ ngӯa thai?

dành cho bài 10

Bài tұp cho Gia ÿình: Các BiӋn Pháp Tránh Thai – PhiӃu xác
nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Thҧo luұn vӅ Các BӋnh Lây
TruyӅn Qua Ĉѭӡng Tình Dөc (STD)
Bài tұp cho Gia ÿình:

T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
GIҦI THÍCH CHO NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH mӝt sӕ vҩn ÿӅ mà các em nghƭ là quan trӑng tӯ
lӟp hӑc trong ngày hôm nay vӅ các bӋnh lây truyӅn qua ÿѭӡng tình dөc.
HÌNH HӐA: Trong 4 trang tiӃp theo sӁ có hai bҧn sao cӫa mӝt trong hai hình hӑa. Mӛi hình có
cҧ hai “bong bóng tѭ duy” (giӕng nhѭ các ÿám mây) và “bong bóng ÿӕi thoҥi”. Mӛi ngѭӡi trong
cuӝc thҧo luұn phҧi viӃt hoһc vӁ ÿiӅu mà ngѭӡi trong hình hӑa có thӇ ÿang suy nghƭ hoһc ÿang
nói.
THҦO LUҰN Vӄ CÁC HÌNH HӐA:
Nhân vұt cӫa mình ÿang nghƭ hoһc nói gì?
NӃu hӑ có các kӻ năng giao tiӃp tӕt thì hӑ có nghƭ hoһc nói ÿiӅu gì khác không?
NӃu hӑ hiӇu các bӋnh thӵc sӵ lây tӯ ngѭӡi sang ngѭӡi nhѭ thӃ nào thì hӑ có nghƭ hoһc nói
ÿiӅu gì khác không?
 Trong thӵc tӃ, ta muӕn thҧo luұn ÿiӅu gì vӟi mӝt bҥn tình (mӝt ngѭӡi nào ÿó ta tӯng hҽn
hò, bҥn trai, bҥn gái, chӗng, vӧ) vӅ các bӋnh lây truyӅn qua ÿѭӡng tình dөc?
 Trong thӵc tӃ, ta có thӇ nói gì vӟi bác sƭ hoһc nhà cung cҩp dӏch vө chăm sóc sӭc khӓe
khác vӅ các bӋnh lây truyӅn qua ÿѭӡng tình dөc?





dành cho bài 11

Bài tұp cho Gia ÿình: Các BӋnh Lây TruyӅn Qua Ĉѭӡng Tình
Dөc – PhiӃu xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc – Bài tұp cho Gia ÿình, Trung hӑc Phә thông

F.L.A.S.H.

Tҥo hình hӑa vӅ Các BӋnh Lây
TruyӅn Qua Ĉѭӡng Tình Dөc (STD)
Bài tұp cho Gia ÿình:
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Tҥo hình hӑa vӅ Các BӋnh Lây
TruyӅn Qua Ĉѭӡng Tình Dөc (STD)
Bài tұp cho Gia ÿình:
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Tҥo hình hӑa vӅ Các BӋnh Lây
TruyӅn Qua Ĉѭӡng Tình Dөc (STD)
Bài tұp cho Gia ÿình:
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Tҥo hình hӑa vӅ Các BӋnh Lây
TruyӅn Qua Ĉѭӡng Tình Dөc (STD)
Bài tұp cho Gia ÿình:
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Bài tұp cho Gia ÿình:

Thҧo luұn vӅ HIV và Các BiӋn Pháp Bҧo VӋ
T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
Bây giӡ hãy hӓi nhau các câu hӓi sau, ÿӗng thӡi hiӇu rҵng:
• Mӛi ngѭӡi ÿӅu có thӇ thoҧi mái nói rҵng “Câu hӓi ÿó là quá riêng tѭ. Hãy bӓ qua.”
• Nhӳng gì quý vӏ thҧo luұn sӁ không ÿѭӧc chia sҿ vӟi bҩt cӭ ai khác, ngay cҧ trong gia ÿình,
trӯ khi quý vӏ cho phép ngѭӡi kia chia sҿ ÿiӅu ÿó.
• NӃu quý vӏ cҧm thҩy ngѭӧng ngùng hoһc lúng túng thì ÿó cǊng là hoàn toàn bình thѭӡng và
ÿiӅu quan trӑng là cӕ gҳng hoàn thành bài tұp.
Chúng tôi ÿӅ nghӏ quý vӏ thay phiên nhau ÿһt các câu hӓi. Khi ÿӃn lѭӧt mình lҳng nghe, thì
phҧi thӵc sӵ cӕ gҳng hiӇu phҧn ӭng cӫa ngѭӡi kia.
THҦO LUҰN NIӄM TIN CӪA MÌNH Vӄ BAO CAO SU:



Văn hóa và tôn giáo cӫa mình (nӃu có) có tin vào bao cao su không?



Hai ngѭӡi có niӅm tin gì?



Khi nào – nӃu có – là sai nӃu không sӱ dөng bao cao su?



Khi nào – nӃu có – là sai nӃu s΅ dͽng bao cao su?
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Bài tұp cho Gia ÿình: HIV & Các BiӋn Pháp Bҧo VӋ – PhiӃu
xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

Bài tұp cho Gia ÿình:

FLASH

Thҧo luұn vӅ Ngӯa Thai & STD

T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
HӒI HӐC SINH: Mөc tiêu sӕng cӫa con/cháu/em... tҥi thӡi ÿiӇm này là gì? NghӅ nghiӋp, gia
ÿình, du lӏch? ViӋc mang thai hoһc STD sӁ làm thay ÿәi các mөc tiêu ÿó nhѭ thӃ nào?
HӒI NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH: Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... giao tiӃp vӟi sӃp tҥi sӣ làm nhѭ thӃ
nào khi mình muӕn hoһc cҫn mӝt ÿiӅu gì ÿó? Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... có thӇ cho mӝt ví
dө không? Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... giao tiӃp vӟi bҥn tình (hiӋn tҥi hoһc trѭӟc ÿây) nhѭ
thӃ nào khi mình muӕn hoһc cҫn mӝt ÿiӅu gì ÿó? Cho mӝt ví dө?
HӒI HӐC SINH: Con/Cháu/Em... “tӯ chӕi” nhѭ thӃ nào nӃu bҥn tình cӫa mình muӕn quan hӋ
tình dөc nhѭng con/cháu/em... lҥi không muӕn? Con/Cháu/Em... sӁ nói vӅ biӋn pháp tránh
thai và bao cao su vӟi bҥn tình nhѭ thӃ nào?
HӒI NGѬӠI TRѬӢNG THÀNH: Cha/Mҽ/Cô/Bác/Anh/Chӏ... nghƭ con/cháu/em... có thӇ nói gì
vӟi bҥn tình cӫa mình vӅ viӋc ngӯa thai hoһc phòng bӋnh, nӃu con/cháu/em... bҳt ÿҫu mӝt
mӕi quan hӋ và quyӃt ÿӏnh quan hӋ tình dөc? ĈiӅu gì xҧy ra nӃu bҥn tình cӫa
con/cháu/em... nói rҵng hӑ không muӕn sӱ dөng biӋn pháp tránh thai hoһc bao cao su?
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Bài tұp cho Gia ÿình: Thҧo luұn vӅ Ngӯa Thai & STD – PhiӃu
xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Thҧo luұn vӅ Nhұn Con Nuôi, Phá
Thai và Làm Cha Mҽ Ӣ Tuәi ThiӃu Niên
Bài tұp cho Gia ÿình:

T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho Cá
nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan hӋ và
hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó cǊng tҥo cѫ hӝi
ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi trѭӣng
thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi trѭӣng thành
cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò chuyӋn mӝt cách riêng tѭ.
Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ...
không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
Bây giӡ hãy hӓi nhau các câu hӓi sau, ÿӗng thӡi hiӇu rҵng:
• Mӛi ngѭӡi ÿӅu có thӇ thoҧi mái nói rҵng “Câu hӓi ÿó là quá riêng tѭ. Hãy bӓ qua.”
• Nhӳng gì quý vӏ thҧo luұn sӁ không ÿѭӧc chia sҿ vӟi bҩt cӭ ai khác, ngay cҧ trong gia ÿình,
trӯ khi quý vӏ cho phép ngѭӡi kia chia sҿ ÿiӅu ÿó.
• NӃu quý vӏ cҧm thҩy ngѭӧng ngùng hoһc lúng túng thì ÿó cǊng là hoàn toàn bình thѭӡng và
ÿiӅu quan trӑng là cӕ gҳng hoàn thành bài tұp.
Chúng tôi ÿӅ nghӏ quý vӏ thay phiên nhau ÿһt các câu hӓi. Khi ÿӃn lѭӧt mình lҳng nghe, thì
phҧi thӵc sӵ cӕ gҳng hiӇu phҧn ӭng cӫa ngѭӡi kia.
HӒI LҮN NHAU:
Trong nhӳng hoàn cҧnh nào, nӃu có, cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ/con/cháu/em... tin rҵng mӝt
thiӃu niên trӣ thành cha mҽ là mӝt quyӃt ÿӏnh phù hӧp?




Trong nhӳng hoàn cҧnh nào, nӃu có, cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ/con/cháu/em... tin rҵng mӝt
thiӃu niên phá thai là mӝt quyӃt ÿӏnh phù hӧp?



Trong nhӳng hoàn cҧnh nào, nӃu có, cha/mҽ/cô/bác/anh/chӏ/con/cháu/em... tin rҵng mӝt
thiӃu niên lên kӃ hoҥch nhұn con nuôi là mӝt quyӃt ÿӏnh phù hӧp?
LѬU Ý: Không có bài tұp cho bài 14-16, 18-22. Ĉây là bài tұp cho bài 17.

Bài tұp cho Gia ÿình: Thҧo luұn vӅ Nhұn Con Nuôi, Phá Thai
& Làm Cha Mҽ Ӣ Tuәi ThiӃu Niên – PhiӃu xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:___________________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng
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Ĉӡi sӕng Gia ÿình và Sӭc khӓe Tình dөc, Trung hӑc Phә thông

FLASH

Bài tұp cho Gia ÿình:

An toàn Trӵc tuyӃn
T̽t c̻ Bài tͅp cho Gia ÿình là tùy chͥn. Quý vͣ có th͛ hoàn thành mͱt Bài tͅp cho
Cá nhân ÿ́ͻc giao ÿ͛ thay th͗.
MӨC ĈÍCH: Ĉây là cѫ hӝi ÿӇ chia sҿ vӟi ngѭӡi khác mӝt sӕ niӅm tin vӅ các mӕi quan
hӋ và hoҥt ÿӝng tình dөc cӫa riêng quý vӏ (và cӫa gia ÿình, tôn giáo cӫa quý vӏ). Nó
cǊng tҥo cѫ hӝi ÿӇ quý vӏ hiӇu nhau hѫn.
HѬӞNG DҮN: Hãy tìm mӝt nѫi yên tƭnh mà ӣ ÿó chӍ có hai ngѭӡi – hӑc sinh và ngѭӡi
trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng (phө huynh, ngѭӡi giám hӝ, cha mҽ kӃ, bҥn bè là ngѭӡi
trѭӣng thành cӫa gia ÿình, phө huynh cӫa ngѭӡi bҥn thân nhҩt, v.v...) – có thӇ trò
chuyӋn mӝt cách riêng tѭ. Hãy dành khoҧng 10 phút. Trong suӕt thӡi gian này, hãy
dành sӵ chú ý hoàn toàn cho nhau ... không viӃt lách, xem ti vi, v.v...
Bây giӡ hãy hӓi nhau các câu hӓi sau, ÿӗng thӡi hiӇu rҵng:
• Mӛi ngѭӡi ÿӅu có thӇ thoҧi mái nói rҵng “Câu hӓi ÿó là quá riêng tѭ. Hãy bӓ qua.”
• Nhӳng gì quý vӏ thҧo luұn sӁ không ÿѭӧc chia sҿ vӟi bҩt cӭ ai khác, ngay cҧ trong
gia ÿình, trӯ khi quý vӏ cho phép ngѭӡi kia chia sҿ ÿiӅu ÿó.
• NӃu quý vӏ cҧm thҩy ngѭӧng ngùng hoһc lúng túng thì ÿó cǊng là hoàn toàn bình
thѭӡng và ÿiӅu quan trӑng là cӕ gҳng hoàn thành bài tұp.
Chúng tôi ÿӅ nghӏ quý vӏ thay phiên nhau ÿһt các câu hӓi. Khi ÿӃn lѭӧt mình nghe,
hãy cӕ gҳng hiӇu ý kiӃn cӫa ngѭӡi kia.
1. Xem tài liӋu dành cho phө huynh và ngѭӡi giám hӝ có tiêu ÿӅ “Tài li͟u dành cho
Phͽ huynh và Nǵ͵i giám hͱ: An toàn TrΉc tuy͗n”.
2. Thҧo luұn mӝt sӕ viӋc mà mình ÿã làm ÿӇ giӳ bҧn thân an toàn trên trӵc tuyӃn.
3. Thҧo luұn vӟi phө huynh/ngѭӡi giám hӝ vӅ nhӳng ÿiӅu mӟi ÿã hӑc ÿѭӧc tӯ bài hӑc
này mà mình cǊng có thӇ làm ÿӇ giӳ bҧn thân an toàn trên trӵc tuyӃn.
4. Nhӳng cách nào mà phө huynh/ngѭӡi giám hӝ có thӇ giúp con mình trong vҩn ÿӅ
này?

Bài tұp cho Gia ÿình: An toàn Trӵc tuyӃn – PhiӃu xác nhұn
Ĉӆ ĈҤT ĈIӆM HOÀN TOÀN, BÀI TҰP NÀY CҪN NӜP NGÀY:_________
Chúng tôi ÿã hoàn thành Bài Tұp làm ӣ nhà này.
Ngày: _____________

____________________________________________
chӳ ký cӫa hӑc sinh

____________________________________________
chӳ ký cӫa thành viên gia ÿình hoһc ngѭӡi trѭӣng thành ÿѭӧc tin tѭӣng
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Tài liӋu dành cho Phө huynh và Ngѭӡi giám hӝ:

An toàn Trӵc tuyӃn
FLASH Trung hͥc Phͭ thông bài 19 sӁ thҧo luұn vӅ công nghӋ trӵc tuyӃn liên quan ÿӃn
vҩn ÿӅ an toàn.
ĈӇ quý vӏ làm quen vӟi nhӳng vҩn ÿӅ mà con mình ÿã hӑc, sau ÿây là danh mөc các hành
vi ÿã ÿѭӧc trình bày trong lӟp. Ĉây là nhӳng hành vi có thӇ làm tăng mӭc ÿӝ rӫi ro cӫa con
quý vӏ vӅ quҩy rӕi và lҥm dөng tình dөc:
x truy cұp vào các trang web dành cho ngѭӡi lӟn có mөc ÿích
x tѭѫng tác trӵc tuyӃn vӟi nhӳng ngѭӡi mà các em không biӃt trong ÿӡi thӵc
x sӱ dөng ÿiӋn thoҥi di ÿӝng hoһc internet ÿӇ quҩy rӕi hoһc gӱi nhұn xét thô tөc/tөc tƭu
ÿӃn ngѭӡi khác
x sӱ dөng các chѭѫng trình chia sҿ tұp tin ÿӇ tҧi các tұp tin vӅ (video, nhҥc, v.v…)
Phѭѫng pháp ÿӇ giҧm thiӇu các rӫi ro này không phҧi chӍ là ngӯng sӱ dөng công nghӋ mà
chúng ta cҫn phҧi tăng mӭc ÿӝ nhұn thӭc và giao tiӃp cӫa gia ÿình. Trong quá trình phát
triӇn, thѭӡng thì các thanh thiӃu niên quan tâm tӟi sӵ lãng mҥng, mҥo hiӇm, giӟi tính và sӵ
ÿӝc lұp. 1 Do ÿó, các thanh thiӃu niên cҫn ÿѭӧc ngѭӡi trѭӣng thành hӛ trӧ trong cuӝc sӕng
khi các em ÿang khám phá nhӳng vҩn ÿӅ mà mình quan tâm. NӃu không ÿѭӧc hӛ trӧ và
giám sát cӫa phө huynh và ngѭӡi giám hӝ thì rҩt có thӇ các em sӁ tăng mӭc ÿӝ rӫi ro bӏ
lҥm dөng trên trӵc tuyӃn.
Vұy ngѭӡi trѭӣng thành có thӇ giúp giҧm rӫi ro này nhѭ thӃ nào? Dѭӟi ÿây là mӝt vài ý
kiӃn:
x

NӃu quý vӏ có máy vi tính thì hãy sӱ dөng các trang mҥng xã hӝi vͳi con em ÿang trong ÿӝ tuәi thanh thiӃu
niên cӫa mình. Các em có thӇ giúp quý vӏ cách thiӃt lұp mӝt tài khoҧn, và quý vӏ có thӇ trӣ thành “bҥn” cӫa
các em trên trang ÿó. Các trang mҥng xã hӝi có thӇ là cách thú vӏ ÿӇ giao tiӃp vӟi nhau!

x

NӃu có thӇ, quý vӏ hãy nói chuyӋn cӣi mӣ vӅ nhӳng vҩn ÿӅ tӃ nhӏ nhѭ giӟi tính và quan hӋ tình dөc, ӭc
hiӃp và xu hѭӟng tình dөc. NӃu quý vӏ là mӝt ngѭӡi ÿѭӧc tin tѭӣng ÿӇ con em ÿang trong ÿӝ tuәi thanh
thiӃu niên cӫa mình chia sҿ, thì các em sӁ không cҫn phҧi tìm hӛ trӧ tӯ nhӳng nguӗn có thӇ không an toàn
khác.
Hãy tҥo mӝt cam kӃt cùng nhau sӱ dөng internet trong gia ÿình. Khi cùng nhau làm viӋc, quý vӏ sӁ tҥo
ÿѭӧc cѫ hӝi ÿӇ phát triӇn và giao tiӃp lành mҥnh cho con em ÿang trong ÿӝ tuәi thanh thiӃu niên cӫa mình.

x

Nguӗn Trӧ giúp:
Tҥo mӝt Thӓa Thuұn Sӱ Dөng Internet:
http://kids.getnetwise.org/tools/toolscontracts
Mүu Thӓa Thuұn Sӱ Dөng Internet:
http://www.cskcst.com/pdfs/ParentTeenAgreement.pdf
1

2008. Wolak J, Finkelhor D, Mitchell K và nhiӅu ngѭӡi khác. “Nhӳng kҿ ÿào mӓ và lӯa tình trên mҥng
và nҥn nhân cӫa hӑ: Tình huӕng tѭӣng tѭӧng, thӵc tӃ và ý nghƭa trong viӋc phòng chӕng và xӱ lý.
“Chuyên gia tâm lý Hoa KǤ”. 63
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