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Thưa quý Phụ Huynh hay Giám Hộ: 

Con em đã hoàn tất đơn vị Tăng Trưởng và Phát Triển Con Người được bao gồm trong giáo dục sức 
khỏe lớp chín.  Trong đơn vị bài học nầy, các học sinh đã thảo luận các biến chuyển quan trọng và thái 
độ đặc biệt ở tuổi niên thiếu và vấn đề liên hệ đến tình dục con người.  Trong các bài học liên quan 
đến ngừa thai và những nhiễm bệnh qua đường tình dục, sự kiêng nhịn họat động tình dục đã được 
nhấn mạnh.  Là nhà giáo dục chánh của con trai hay con gái quý vị, điều quan trọng là quý vị chia sẻ 
giá trị và quan điểm của gia đình về tình dục con người.  Hoạt động đính kèm đã được soạn ra để giúp 
quý vị khởi xướng thảo luận với con trai hay con gái mình về các vấn đề tình dục.  Sự thảo luận của 
quý vị là việc gia đình riêng tư và không nhằm để chia sẻ tại trường.  Do đó, văn kiện nầy và hoạt động 
sẽ không được hoàn lại.  Tôi hy vọng hoạt động làm dễ dàng việc thảo luận quý giá với con em. 

Xin tiếp xúc với tôi nếu có bất cứ điều gì cần hỏi.   

Thành kính, 

      

Giáo Viên Giáo Dục Sức Khỏe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đối Thoại về Vấn Đề Tình Dục giữa Cha Mẹ và Con Cái 
Phụ huynh và đứa trẻ cần phải tự mình đọc những nhận định dưới đây và cho biết nếu hoàn 
toàn đồng ý, phần nào đồng ý, không rõ, phần nào bất đồng ý, hay hoàn toàn bất đồng ý. 
Sau khi cả phụ huynh và đứa trẻ đã có dịp để đọc và trả lời, so sánh và thảo luận những câu 
trả lời của mình.   
 
Bản Liệt Kê Nhận Định về Vấn Đề Tình Dục Con Người 

1. Là bình thường khi các thanh thiếu niên lưu ý tới những vấn đề liên hệ đến tình dục 
con người. 

2. Sinh hoạt tình dục giữa các thanh thiếu niên có thể gây phương hại cho sức khỏe về 
cơ thể, xã hội và cảm súc của con em. 

3. Thanh thiếu niên phải trì hoãn sinh hoạt tình dục cho đến hôn nhân. 
4. Tình bạn hữu cùng- và khác-giới tính mà không bao gồm sinh hoạt tình dục là một 

phần cần thiết và phong phú hóa đời sống hàng ngày của chúng ta. 
5. Thuốc ngừa thai phải có sẵn cho thanh thiếu niên không cần thông báo cho phụ 

huynh. 
6. Hiểu biết dục tình đến từ gia đình, tôn giáo, văn hóa, và bạn hữu. 
7. Điều quan trọng cho phụ huynh và con em là thảo luận vấn đề tình dục. 
8. Tất cả mọi người, bất kể định hướng tình dục hay đặc tính tình dục, cần phải được đối 

xử với sự tôn trọng. 
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