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Các gia đình thân mến, 
 
Các em học sinh, con của quý vị sẽ sớm bắt đầu phần học về sức khỏe tình dục trên lớp. 
Chúng tôi sẽ giảng dạy theo chương trình FLASH. FLASH là một chương trình giảng dạy về 
giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện cung cấp những thông tin mang tính y tế chính xác, phù 
hợp với lứa tuổi. Mục đích của chương trình giảng dạy này là nhằm phòng ngừa việc mang thai 
ở lứa tuổi thanh thiếu niên, lây nhiễm các STD (Bệnh Lây truyền qua Đường Tình dục) và bạo 
lực tình dục, cũng như tăng cường thông tin liên lạc với gia đình về các chủ đề liên quan đến 
sức khỏe tình dục như hẹn hò, tình dục và tiết chế quan hệ tình dục.  
  
FLASH xây dựng các kỹ năng để hỗ trợ các bạn trẻ duy trì việc tiết chế quan hệ tình dục, cũng 
như hướng dẫn các em các biện pháp khác phòng ngừa nhiễm bệnh và mang thai. Phương 
pháp giảng dạy này khuyến khích sự giao tiếp tôn trọng, cũng như xây dựng các kỹ năng 
hướng đến các mối quan hệ lành mạnh. FLASH cũng bao gồm các bài tập về nhà gia đình 
cùng làm, với các bài tập này học sinh trao đổi với một thành viên trong gia đình về các chủ đề 
được học trên lớp thông qua một bộ các câu hỏi đã định sẵn. Các em học sinh nhận tín chỉ cho 
việc nói chuyện với một người lớn, nhưng không bao giờ bắt buộc phải thảo luận nội dung các 
cuộc trao đổi này của các em.  
 
FLASH trang bị cho giáo viên một quy trình khi trả lời các câu hỏi của học sinh về các giá trị, 
trong đó bao gồm việc chuyển các em về với gia đình để học các giá trị cụ thể của gia đình 
mình. Kết quả là các em học sinh có thể về nhà với các câu hỏi về các giá trị và mong muốn 
của quý vị đối với các em liên quan đến những chủ đề này. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ 
mang đến cho quý vị, con em quý vị một cơ hội đầy ý nghĩa để trao đổi về những chủ đề này 
với nhau. Danh sách các bài học FLASH Trường Trung học Cơ sở được cung cấp dưới đây. 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn xem trước bài học, hãy liên hệ với tôi.  
 
Bài 1: Hệ Sinh sản và Mang thai 
Bài 2: Định hướng Tình dục và Nhận dạng Giới tính 
Bài 3: Các Quy tắc Hẹn hò 
Bài 4: Nói Không 
Bài 5: Phòng ngừa lây nhiễm STD 
Bài 6: Bao cao su trong Phòng ngừa lây nhiễm HIV (Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người) và 

các STD khác  
Bài 7: Các Biện pháp Tránh thai 
 

 
  


