
Nếu bạn cần thêm thông tin về quấy rối tình dục và quyền của bạn theo các 
pháp lệnh chống phân biệt đối xử, vui lòng liên hệ:

Học sinh nên làm gì nếu bị quấy rối tình dục?
Hãy lên tiếng. Nói “Không”. Trong điều kiện an toàn, hãy nói với kẻ quấy 
rối rằng hành vi của anh/cô ta là không mong muốn và phải dừng lại.
Chạy trốn khỏi kẻ quấy rối và đi đến một nơi an toàn hoặc một khu 
vực có nhiều người hơn.
Nói với người mà anh/cô ấy tin tưởng, chẳng hạn như giáo viên/phụ 
huynh/nhân viên xã hội/nhân viên của Tổ chức Phi Chính Phủ (NGO), 
và tìm kiếm sự hỗ trợ và lời khuyên. Đừng giữ nó cho riêng mình.
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Là cha mẹ, bạn nên làm gì khi con bạn nói với bạn rằng 
cô/cậu ấy bị quấy rối tình dục?

Chăm chú lắng nghe và thể hiện sự tin tưởng vào cô/cậu ấy. Đảm
bảo với trẻ rằng bạn sẽ thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn hành vi đó.
Giữ bình tĩnh và yêu cầu con bạn cung cấp chi tiết về vụ việc bao gồm 
ngày, giờ, địa điểm và nhân chứng.
Nộp khiếu nại chính thức cho hiệu trưởng nhà trường, giáo viên phụ 
trách hoặc người phụ trách của nhà cung cấp dịch vụ liên quan. Tìm 
kiếm sự giúp đỡ từ các nhà lãnh đạo cộng đồng/các Tổ chức Phi Chính 
Phủ (NGOs)/các nhân viên xã hội, nếu cần thiết.
Thay mặt con bạn gửi khiếu nại cho Ủy ban Cơ hội Bình đẳng. Bạn có 
thể gọi cho chúng tôi theo số 2511 8211.
Báo cáo vụ việc với Cảnh sát nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ yếu tố hình sự 
nào (ví dụ: hành vi xâm hại không đứng đắn) trong vụ việc.
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Ai sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi
quấy rối tình dục trong trường học?

Trách nhiệm 
cá nhân

Trách nhiệm 
pháp lý liên 

đới

Hỗ trợ quấy 
rối tình dục

Học sinh/sinh viên, nhân viên nhà trường và các nhà cung 
cấp dịch vụ chịu trách nhiệm cá nhân cho hành vi quấy 
rối tình dục của họ theo SDO.

Các trường học và nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện 
“các biện pháp khả thi hợp lý” để đảm bảo trường học 
không xảy ra tình trạng quấy rối tình dục; nếu không thì, 
họ có thể liên đới chịu trách nhiệm pháp lý đối với các 
hành vi trái pháp luật của nhân viên của họ trong quá 
trình làm việc hoặc của những người đại diện của họ, 
ngay cả khi trường học hoặc nhà cung cấp dịch vụ (tùy 
từng trường hợp) không biết hoặc không cho phép các 
hành vi quấy rối tình dục đó.

Ủy ban Cơ hội Bình đẳng
16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
Đường dây nóng: 2511 8211
Email: eoc@eoc.org.hk
Website: www.eoc.org.hk
Dịch vụ giải đáp thắc mắc bằng SMS: 6972566616538 
(Dành cho người khiếm thính/gặp khó khăn về ngôn ngữ)

Giờ làm việc: Thứ Hai tới thứ Sáu từ 8:45 sáng tới 5:45 chiều

Trách nhiệm cá nhân cũng có thể phát sinh nếu một học 
sinh, sinh viên/nhân viên/nhà cung cấp dịch vụ:

Gây áp lực cho một người nào đó quấy rối tình dục 
người khác;
Hướng dẫn một người nào đó quấy rối tình dục người 
khác; hoặc
Cố ý giúp đỡ một người nào đó quấy rối người khác (ví dụ: 
tham gia cùng một người nào đó kể chuyện cười tục tĩu)

•

•

•

Lên tiếng chống 
Quấy rối Tình dục

Tạo một môi trường an 
toàn cho con em của chúng ta

Vietnamese Version



Quấy rối tình dục theo Pháp lệnh Phân 
biệt Giới tính (SDO) là gì?

No!

Quấy rối tình dục có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho bất cứ ai. 
Đặc biệt đối với trẻ em, tác động có thể nghiêm trọng. Nó có thể 
làm suy giảm sự tăng trưởng và phát triển bình thường, hành vi xã 
hội không kể đến hiệu quả học tập và thành tích học tập của các 
em. Nó có thể gây hại lâu dài cho sức khỏe thể chất và tâm lý của 
một người.

Theo Pháp lệnh Phân biệt Giới tính (SDO), quấy rối tình dục bất kỳ 
người khác giới cũng như người cùng giới là hành vi bất hợp pháp.  
Luật bảo vệ trẻ em khỏi quấy rối tình dục được áp dụng cho các 
trường học, các trung tâm gia sư, các trường mẫu giáo, các tổ chức 
giáo dục và nhà trẻ khác. Luật này cũng áp dụng cho các nhà cung 
cấp dịch vụ phụ khác liên quan đến hoạt động của trường học như 
xe buýt trường học, căng tin hoặc quán ăn sinh viên, huấn luyện 
thể thao, v.v... Các trung tâm chăm sóc trẻ em có thể được coi là 
nhà cung cấp dịch vụ và các biện pháp bảo vệ liên quan chống 
quấy rối tình dục theo SDO sẽ được áp dụng.

Lưu ý: Nếu một đứa trẻ bị quấy rối tình dục trong các tình huống không được 
quy định trong SDO, chẳng hạn như tại nhà của một người bạn hay trên phương 
tiện giao thông công cộng, vui lòng liên hệ với Cảnh sát để được giúp đỡ.

Quấy rối tình dục

Môi trường thù địch/đe dọa

Bất kỳ hành vi có tính chất tình dục không mong muốn, do một 
người tham gia hoặc tham gia cùng với những người khác, 
điều này tạo ra một môi trường thù địch/đe dọa

•

Ví dụ

về hình thức quấy rối tình dục này bao 
gồm nhưng không giới hạn việc cho xem 
các tài liệu rõ ràng hoặc khiêu dâm, nói 
đùa mang tính khiêu dâm, cuộc trò chuyện 
thô thiển và các hoạt động hoặc lời nói 
đùa có tính chất xúc phạm về mặt tình dục.

•

Quấy rối cá nhân

Bất kỳ yêu cầu kích dục không mong muốn/trái ý muốn để 
thỏa mãn ham muốn tình dục, hoặc hành vi khác có tính chất 
tình dục nhắm vào một người

Liên quan đến tất cả các trường hợp, nếu một người biết điều 
sẽ dự đoán rằng người kia sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục 
hoặc bị đe dọa bởi (các) hành động trên

•

•

Ví dụ

Tiếp xúc thân thể không mong muốn:
ôm, hôn, sờ mó, giữ chặt hoặc cố tình 
chạm vào người khác không mong 
muốn/trái ý muốn

•

Nhận xét về tình dục:
các trò đùa mang tính chất tình dục, 
bình luận về cơ thể hoặc hình dáng 
của một người nào đó bằng các ngụ ý 
mang tính chất tình dục

•

Giao tiếp có tính chất xúc phạm:
giao tiếp bằng văn bản có tính chất 
tình dục bao gồm các tin nhắn được 
truyền điện tử

•

Các hành vi không phù hợp khác:
nhìn chằm chằm, liếc nhìn hoặc làm 
những cử chỉ có tính chất khêu gợi

•
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