
Tóm lược chương trình
Nightmare on Puberty St. là một vở kịch sống, thích hợp với lứa tuổi thiếu 
niên, về kinh nghiệm của bốn nhân vật trẻ đã trải qua trên quảng đường đến 
tuổi dậy thì. Trong khi những nhân vật này băn khoăn với câu hỏi “Mình có 
bình thường không?”, họ phải tìm cách đối phó với những thay đổi đang ảnh 
hưởng lớn đến thể chất và tinh thần họ. Vở kịch này, với phong cách thẳng 
thắn và đôi khi vui nhộn, trình bày cho học sinh cách đối phó với nhiều vấn 
đề của tuổi dậy thì, như cách phản ứng lại với áp lực của bạn bè về sinh hoạt 
tình dục, cách tạo dựng cho mình sự tự quý, tự trọng và cách tìm sự hỗ trợ khi 
cảm thấy trầm uất hoặc có ý nghĩ tự vẫn. Khi vở kịch hạ màn, học sinh sẽ hiểu 
rằng mọi người đều trải qua nhiều thay đổi lúc dậy thì và có nhiều nguồn hỗ 
trợ để giúp các em đối phó với những thay đổi đó.

Nightmare on Puberty St. được thực hiện với sự hợp tác của bác sĩ, giáo viên, cố vấn chuyên nghiệp có bằng hành nghề và phụ huynh. 
Các diễn viên/nhà giáo dục trong vở kịch đã được bác sĩ và cố vấn chuyên nghiệp có bằng hành nghề huấn luyện sâu rộng vào mỗi đầu 
niên học. Chương trình huấn luyện của họ được tiếp tục suốt trong năm, kết hợp thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Bệnh tật (Centers for Disease Control and Prevention), Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health), Quỹ Kaiser Family Foundation và các 
nhà chăm sóc sức khỏe. 

Mô tả các nhân vật
Jerry sống với bà nội, là một thiếu niên đứng đắn, chỉnh chạc, trưởng thành và đầy tự tin. Suốt 
thời gian chuyển đổi từ tiểu học sang môi trường trung học, Jerry vẫn không thay đổi tính tình 
hay cách cư xử mà các bạn em cho là “hay” và em được bạn tặng chiếc nhãn là con mọt sách. 
Bất chấp mọi chế nhạo, Jerry cương quyết là em sẽ không chịu thua trước áp lực của bạn bè, vì 
em khám phá ra rằng giữ cho mình luôn là chính mình là một điều tốt.

Malika không có nhiều tự tin hay biết quý trọng mình, là một học sinh luôn cố gắng vượt sức 
của mình - học giỏi trong lúc còn ở tiểu học nhưng lại học không khá lắm khi lên trung học vì 
chương trình học cấp trung học khó hơn. Thêm vào đó, cơ thể của em lại bắt đầu phát triển 
làm em ngượng ngùng, mắc cỡ. Sự thất vọng cùng với những khó khăn về cảm xúc em phải 
trải qua khiến em nghĩ đến việc tự vẫn. Với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, Malika đã có 
được tự tin và biết tự quý trọng, đồng thời em cũng có nhiều khả năng hơn trong việc đối phó 
với những áp lực em gặp phải. Sự tự tin em vừa đạt được giúp cho em đi đến những quyết 
định lành mạnh về sức khỏe, như quyết định kiêng cữ khi bị bạn bè áp lực trong việc sinh hoạt 
tình dục.

Natalie là một em gái 12 tuổi, cơ thể của em phát triển nhanh hơn một số bạn đồng trang lứa. 
Em thật hãnh diện với hình dáng của em, nghĩ là mình có vóc dáng đẹp và tính tình em phóng 
khoáng. Một số các bạn cùng lớp nói nặng nhẹ và chọc ghẹo em vì cơ thể em phát triển như 
một người lớn. May thay, Natalie có đủ khả năng đương đầu với sự chọc ghẹo vì em có tính tự 
tin cao, biết tự quý cùng với sự ủng hộ tinh thần của mẹ và bạn thân của em là Jerry.

Nick là một học sinh được nhiều người biết đến tại trường và em sẽ làm bất cứ điều gì để được 
xem là “hay” và để được gia nhập vào nhóm học sinh đang được ưa chuộng. Từng bị cha em 
hành hạ, đánh đập, Nick phải cố gắng một cách khó khăn trong việc kiểm soát tánh nóng, dễ 
giận dữ của mình và bắt đầu trút cơn giận của mình lên bạn học cùng trường. Thêm vào đó, 
Nick ráng ép Malika phải sinh hoạt tình dục với em vì em nghĩ là các bạn của em ai cũng sinh 
hoạt tình dục. Theo dòng vở kịch, Nick học được cách đối phó với hậu quả hành động của 
mình và cố gắng tìm sự trợ giúp để em có thể đương đầu với những cảm xúc của mình. Nick 
cũng hiểu được rằng chỉ vì em nghĩ đến sinh hoạt tình dục không có nghĩa là em đã sẵn sàng 
có những sinh hoạt này.
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Con em quý vị được mời xem vở kịch sống  
Nightmare on Puberty St. do Kaiser Permanente thực hiện.
 



Khi nói chuyện với con em, quý vị hãy:
• Khuyến khích con em quý vị nêu thắc mắc. Những câu như “Cha/mẹ mừng là con hỏi câu 

đó” hay “Câu hỏi này thật hay” sẽ giúp cho con em quý vị cởi mở hơn trong lúc nói chuyện.

• Lắng nghe một cách tích cực. Gật đầu, hay nói “đúng vậy”, để cho biết là quý vị chú ý nghe 
con em quý vị nói. Nhìn vào mắt con em quý vị. Thật sự lắng nghe những gì con em quý vị 
đang kể. Những người có khả năng lắng nghe có thể giúp cho trẻ em bày tỏ được cảm xúc 
của các em thay vì bảo các em phải cảm thấy như thế nào.

• Tách vấn đề kỹ luật ra khỏi câu chuyện đang nói. Con em của quý vị có thể sẽ không nghe 
những điều quan trọng quý vị muốn nói nếu quý vị nói những điều này trong lúc giận dữ. 
Chọn một thời điểm thích hợp để nói chuyện, lúc mà cả hai bên đều có thể nghe nhau.

• Không cả quyết. Cho con em quý vị biết là “Cha/mẹ tin con” qua lời nói và hành động. Thí dụ, 
chỉ vì con em quý vị hỏi quý vị về rượu và cần sa ma túy, không có nghĩa là con em quý vị 
đang dùng những chất này. Tò mò là chuyện tự nhiên.

• Luôn giữ cho cuộc nói chuyện được tiếp tục. Sau khi trả lời một câu hỏi nào đó, hỏi xem con 
em quý vị có muốn biết thêm điều gì không. Việc này cho con em quý vị biết là quý vị muốn 
con em quý vị tiếp tục nêu thắc mắc và hỏi những câu hỏi này là điều hay.

Nguồn tài liệu dành cho phụ huynh và gia đình 
• Talking to your Teen (Nói chuyện với con em tuổi thanh thiếu niên), Văn phòng phụ trách 

về sức khỏe thanh thiếu niên (Office of Adolescent Health): 
hhs.gov/ash/oah/resources-and-publications/info/parents

• Body and Mind (BAM!) (Thể chất và tinh thần), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh 
tật (Centers for Disease Control and Prevention):  
cdc.gov/bam

• Thông tin và các nguồn tài liệu về bắt nạt:  
stopbullying.gov

• Thông tin và các nguồn tài liệu về bắt nạt trên mạng:  
ncpc.org/topics/cyberbullying

• Thông tin về công nghệ và truyền thông dành cho gia đình:  
commonsensemedia.org

• Đường dây dành cho trường hợp khẩn cấp cho trẻ em California (24/24): 1-800-843-5200

Trước khi bắt đầu câu chuyện:
• Cho con em quý vị thấy là nói chuyện về 

những vấn đề khó nói là chuyện bình thường. 
Thảo luận một cách phù hợp với vợ, chồng, 
bạn đời, hay bạn bè của quý vị về những vấn 
đề khó nói trước mặt con em của quý vị.

• Hỏi con em quý vị nghĩ gì về vở kịch 
Nightmare on Puberty St. này. Con em quý vị 
hay bạn bè của em có từng bị áp lực phải làm 
điều gì để được cho gia nhập vào nhóm, có 
gặp vấn đề với băng đảng, cảm thấy yêu mến, 
có bị lôi cuốn về mặt tình cảm với một người 
nào đó, có bị trầm cảm hay có ý nghĩ muốn tự 
vẫn không?

• Nói chuyện với con em về quý vị. Nói cho con 
em quý vị biết quý vị cảm thấy như thế nào về 
những vấn đề này lúc quý vị ở tuổi của con em 
quý vị và bây giờ quý vị cảm thấy như thế nào.

• Xin nhớ là quý vị không cần phải có mọi giải 
đáp để cho con em quý vị. Quý vị đừng quá lo 
lắng là bắt buộc quý vị phải biết hết mọi điều. 
Quý vị và con em của quý vị có thể cùng nhau 
tìm câu trả lời và nói chuyện với nhau về những 
điều khám phá.

Hướng dẫn quý vị cách nói chuyện với con em về những vấn đề khó nói

Điện thoại: (877) 353-2223 
Trang mạng: kp.org/et/ncal 

1438 Webster St., Ste 205 
Oakland, CA 94612
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