
BẮT ĐẦU  
NÓI CHUYỆN 
Ai cũng muốn những gì tốt nhất cho con cái của mình. 
Chúng ta muốn chúng được giàu kinh nghiệm, có những mối 
liên hệ lành mạnh và những cơ hội để thành công. Chúng 
ta muốn chúng hiểu điều gì phải và điều gì trái. Chúng ta 
muốn chúng tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.

Khi nói chuyện với giới trẻ về những vấn đề này,  
điều quan trọng là ta phải nói rõ với chúng những  
gì có thể chấp nhận được. 

Mỗi chúng ta đều có thể có phần trách nhiệm vì đã thảo 
luận những điều xem ra có vẻ vô hại, hay có thể chúng ta 
lập lại với con cái của mình mà không suy nghĩ đến hậu quả. 

Hiểu được như vậy thì sẽ giúp ta tiến đến gần hơn một 
nếp sống không có sự thiếu tôn trọng và nạn bạo hành 
đối với phụ nữ.

Qua những bước nhỏ, chúng ta có thể tạo ra một sự 
thay đổi.

Tờ hướng dẫn này trình bày những mách nước trong 
việc bắt đầu những cuộc nói chuyện mà quý vị có thể  
có với giới trẻ trong cuộc sống của mình. 

BẮT ĐẦU NÓI CHUYỆN
Nói chuyện về sự tôn trọng hay sự thiếu tôn trọng không phải lúc nào 
cũng dễ. Có thể chúng ta ngại nêu ra những vấn đề khiến giới trẻ lo 
lắng hay sợ. Hay có lẽ chúng ta chỉ cần một ít gợi ý để giúp ta bắt đầu.

Những đề tài và câu nói khơi chuyện được đề nghị dưới đây sẽ giúp 
quý vị thực hiện bước đầu tiên đó dễ dàng hơn. 

VÀI ĐỀ TÀI ĐỀ NGHỊ
Hãy suy nghĩ về những đề tài quan trọng nhất đối với giới trẻ trong 
cuộc sống của quý vị, hay tìm cảm hứng trong những thí dụ dưới đây. 

GIẢI THÍCH SỰ TÔN TRỌNG
› sự tôn trọng nghĩa là gì và tại sao lại quan trọng
› sự tôn trọng giữa bạn đời hay giữa bạn bè với nhau
› mối liên hệ đặt trên sự tôn trọng giữa con trai và con gái. 

NHẬN BIẾT SỰ THIẾU TÔN TRỌNG VÀ SỰ HUNG HÃN 
› làm sao để biết một người nào đó đang thiếu sự tôn trọng
› cười hay chà đạp người khác
› hiếp đáp, chọc ghẹo hay chửi bới.

SỰ RIÊNG TƯ 
› chụp hình, bị chụp hình và đưa hình cho người khác coi 
› đưa lên mạng chi tiết về đời tư người khác 
› sự tế nhị trong việc dùng điện thoại và đặt tiêu chuẩn cho hành  

vi trên mạng.

NHỮNG MỐI LIÊN HỆ ĐẶT TRÊN SỰ TÔN TRỌNG
› muốn người khác đối xử với mình ra sao thì hãy đối xử với người 

khác như vậy
› không chấp nhận hành vi thiếu tôn trọng và hung hãn
› những dịch vụ như Đường Dây Trẻ Em Đặc Biệt (Kids Hotline) và 

1800RESPECT (1800 737 732).

SỰ BÌNH ĐẲNG GIỚI TÍNH 
› những định kiến về nam giới và nữ giới
› hình ảnh của nam và nữ dưới con mắt của giới truyền thông 
› tại sao cả hai người đều ‘có quyền quyết định’ như nhau trong  

mối quan hệ. 

NHỮNG CÂU NÓI KHƠI CHUYỆN VÀ CÂU NÓI  
MỞ ĐẦU ĐỀ NGHỊ 
Xin nhớ là quý vị không cần phải có mọi giải đáp. Quý vị chỉ cần sẵn 
sàng để mổ xẻ những đề tài với con cái. 

› Con nghĩ gì về cách người ta đối xử với đàn bà/đàn ông trong phim 
đó? (Những thí dụ khác có thể là một chương trình hay trò chơi trên 
TV mà con cái của quý vị thích) 

› Con có nhớ có một lúc nào đó có thể con đã đối xử thiếu tôn trọng 
với một người nào đó không? 

› Con có thấy sự khác biệt nào giữa cách đối xử với con trai và con gái 
ở trường không? 

› Nếu một người bạn của con không tôn trọng con, con cảm thấy thế 
nào? Con sẽ làm gì?

› Nếu bất cứ lúc nào con cảm thấy không an toàn bên một người con 
trai/con gái, con cầu cứu ở đâu?

Xin xem trọn Tập Hướng Dẫn Nói Chuyện (Conversation 
Guide) để biết những mách nước và góp ý cho  
việc chuẩn bị nói chuyện về sự tôn trọng,  
và nhiều đề tài khác nữa để cùng tìm hiểu  
với giới trẻ. Hãy vào respect.gov.au
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