
Tình dục - đó là quyết định của bạn

Điều quan trọng là tự bạn làm quyết định về cơ thể của mình và việc khi 
muốn quan hệ tình dục. Điều này có nghĩa là quyết định điều gì phù hợp 

với bạn.

Ai quyết định việc khi 
nào quan hệ tình dục?

Bạn quyết định:

• Về việc bạn có muốn quan hệ tình dục
hay không

• Về việc ngừng quan hệ tình dục bất cứ
lúc nào, ngay cả sau khi đã đồng ý

• Về những điều nào muốn làm hoặc
không muốn làm khi quan hệ tình dục

• Về kiểu quan hệ tình dục bạn muốn

Nếu tôi quyết định 
không muốn quan hệ 
tình dục thì sao?
Bạn luôn có quyền quyết định nếu bạn 
không muốn quan hệ tình dục. Nếu bạn 
không cảm thấy ổn hoặc an toàn, thì 
đây không phải là thời điểm thích hợp 
để quan hệ tình dục. 

Có những cách khác để gần gũi mà 
không cần quan hệ tình dục. Bạn có 
thể gần gũi về mặt thể xác bằng cách 
vuốt ve và hôn hít và phát triển sự thân 
mật về mặt tình cảm qua sự quan tâm 
chăm sóc cho nhau.
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Cả bạn và người bạn tình của bạn, người mà bạn muốn quan hệ tình dục, cần phải 
đồng ý rằng cả hai người đều muốn quan hệ tình dục trước khi tiến hành việc quan 
hệ tình dục. Điều này được gọi là sự đồng thuận.

Nếu có người quan hệ tình dục với bạn mà không được sự đồng ý của bạn, họ có 
thể bị buộc tội hình sự. 

Ngoài ra còn có luật quy định về việc quan hệ tình dục ở các độ tuổi khác nhau. 

http://www.fpv.org.au/for-you/sex-and-the-law
http://www.fpv.org.au/for-you/sex-and-the-law
http://www.fpv.org.au/for-you/sex-and-the-law/sex-and-young-people-what-does-the-law-say


Nói về việc quan hệ tình dục an toàn hơn và việc tránh thai trước khi quan hệ tình 
dục là một phần quan trọng trong mối quan hệ lành mạnh.
Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể có quan hệ tình dục an toàn hơn.

Để biết thêm thông tin:
• Liên lạc với bác sĩ hoặc y tá của bạn
• Liên lạc với phòng khám Kế Hoạch

Hóa Gia đình Victoria (Sexual Health
Victoria’s Clinic)

• Thăm trang mạng Trung Tâm Đa Văn Hóa
Sức Khỏe Phụ Nữ (Multicultural Centre for
Women’s Health) - dành cho phụ nữ thuộc
các nền văn hóa và ngôn ngữ khác

• Thăm trang mạng Equinox – về các dịch vụ
chuyển đổi giới

• Thăm trang mạng Pronto - dành cho nam
giới có quan hệ tình dục với nam giới

• Thăm trang mạng Minus 18 - dành cho
những người trẻ đồng tính nữ, đồng tính
nam, lưỡng giới, chuyển giới và lưỡng tính
(LGBTI)

• Thăm trang mạng TouchBase- để biết thêm
thông tin, sự hỗ trợ và các dịch vụ dành
cho những người LGBTI

• Thăm trang mạng của Family Planning
Victoria để biết thêm thông tin về tuổi được
quan hệ tình dục theo luật định.

Sự quan hệ tình dục an toàn hơn có nghĩa là gì?
Quan hệ tình dục an toàn hơn có nghĩa là:

• Quan hệ tình dục khi những người tham gia cảm thấy sẵn sàng
•  Bảo vệ chính bạn và bạn tình của bạn tránh khỏi các bệnh lây truyền qua đường

tình dục (STIs)
• Bảo vệ chính bạn và bạn tình của bạn khỏi việc có thai ngoài ý muốn

Tình dục - đó là quyết định của bạn

Tuyên bố: Thông tin này đã được ấn hành với sự tư vấn và phê chuẩn bởi: Multicultural Centre for Women’s Health (Trung tâm đa văn hóa về sức khỏe phụ nữ). Tuyên bố từ chối trách 
nhiệm: Bảng thông tin này chỉ cung cấp thông tin tổng quát. Tính cách phù hợp của thông tin tổng quát này sẽ khác nhau tùy theo từng người, tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của quí vị. 
Quí vị nên tìm cố vấn về y tế hoặc pháp lý cụ thể cho hoàn cảnh cá nhân của mình. Bản quyền © Bản quyền của tài liệu trên tờ thông tin này thuộc sở hữu của Sexual Health Victoria  
(hoặc trong một số trường hợp, thuộc các nhóm thứ ba) và tuân theo Đạo luật Bản quyền 1968. Chúng tôi cho phép quí vị tái xuất bản hay trao đổi các tài liệu bản quyền của chúng tôi nếu 
quí vị là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, với mục đích cung cấp thông tin cho sinh viên học sinh của quí vị miễn là có lời tuyên bố từ chối trách nhiệm định kèm theo tài liệu đó. Bất kỳ sự 
tái bản hoặc trao đổi nào khác của tài liệu này, phải được sự đồng ý trước của chúng tôi, bằng cách điền và gửi đơn xin được chấp thuận.

Các biện pháp tránh thai

Mang bao cao su để tự bảo vệ tránh nhiễm 

các bệnh qua đường tình dục (STIs và BBVs) 

Nguồn:  
http://www.shvic.org.au/sex-its-your-decision
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Dương vật 
cương cứng 
đã mang bao 
cao su
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