
1. Nói sớm. Nói thường xuyên.
Và lắng nghe nữa.

2. Hãy chuyện trò ngắn gọn qua
thời gian từ khi trẻ chập chững 
đến tuổi niên thiếu, không chỉ 
nói 1 lần ‘chuyện lớn’.

3. Hãy bắt đầu nói chuyện về
cơ thể khi trẻ còn nhỏ, và dùng 
đúng tên gọi các bộ phận cơ 
thể: dương vật, tinh hoàn, bìu, 
âm hộ, âm đạo, vú.

4. Sức khỏe tình dục không chỉ
riêng về giao hợp/ quan hệ tình 
dục, mà còn về cơ thể, trẻ sơ 
sinh, dậy thì/ trưởng thành, là 
bé gái, là bé trai, tình yêu, biểu 
đạt tình dục, cảm xúc, giá trị 
cá nhân, quyết định và các mối 
quan hệ.

THỰC TẾ: Tuổi dậy thì có thể bắt đầu khi lên 8 (đa số khi lên 10 hay 11 tuổi) và có thể tiếp tục đến 18 tuổi (và có thể trễ hơn nữa).

5. Đừng đợi đến khi con quý vị
đặt câu hỏi.

6. Hãy tận dụng những thời điểm
có thể dạy được. Dùng những 
gợi ý trên TV, tạp chí, trải 
nghiệm với bạn bè, âm nhạc và 
mạng Internet để bắt đầu câu 
chuyện và những ‘giả thiết’.

7. Hãy trả lời các câu hỏi thật
trung thực và đơn giản. Chỉ một 
ít thông tin cũng được vì quý vị 
có thể luôn quay lại chủ đề này 
(và nên làm thế).

8. Giao tiếp tốt cần trao đổi
hai-chiều, không phải bài 
thuyết giảng một-chiều.

THỰC TẾ: Trước khi học xong bậc trung học, khoảng 50% giới trẻ đã có quan hệ tình dục. Và 50% chưa từng quan hệ tình dục.

9. Hãy làm cha mẹ trẻ ‘có thể tâm
sự’, luôn sẵn sàng, không bị 
sốc và lắng nghe.

10. Không bao giờ quá trễ không
thể bắt đầu. Nếu quý vị cảm 
thấy ngượng ngùng, hãy tránh 
nhìn vào mắt và bắt đầu câu 
chuyện khi ngồi trên xe hay 
đang rửa chén bát.

11. Đừng giả định là mọi trẻ
em đều ưa khác phái (dị 
tính): Khoảng 10% dân số sẽ 
bị người cùng giới thu hút.

12. Nếu quý vị không biết cách
trả lời 1 câu hỏi, tốt nhất là nói 
ra điều này. Hãy nói đại loại 
như, ‘Đó là câu hỏi hay. Bố/ 
Mẹ không biết trả lời ra sao. 
Bố/ Mẹ sẽ tìm hiểu và trả lời 
con sau,’ hoặc ‘Con và Bố/ Mẹ 
hãy cùng tìm hiểu nhé.’

THỰC TẾ: Nghiên cứu cho thấy: trẻ em trò chuyện với cha mẹ về giới tính bắt đầu có quan hệ tình dục trễ hơn.

13. Hãy tiếp tục bày tỏ lòng yêu
thương con, ngay cả khi 
chúng đang trải qua tuổi dậy 
thì. Việc thường xuyên ôm 
con có thể truyền đạt nhiều 
điều.

14. Hãy tìm hiểu về thời gian và
điều gì con cái quý vị đang 
học ở trường về sức khỏe tình 
dục để quý vị có thể chuẩn bị.

15. Hãy cho con cái biết về
việc dùng bao cao su ngay 
cả khi quý vị không tán thành 
việc chúng quan hệ tình dục.

16. Hãy để các tờ rơi và sách vở
phù hợp với độ tuổi, có thông 
tin chính xác về giáo dục giới 
tính gần nơi con cái quý vị để 
chúng đọc.
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Nói sớm. Nói thường xuyên.
Lời khuyên để cha mẹ trò chuyện với con cái về tình dục


