Nhập Đề -Introduction
Kính chào bạn làm nghề buôn hương bán phấn đến tham dự buổi sinh hoạt huấn luyện Respect
Inc(Hội Tôn Trọng). Mục đích của buồi sinh hoạt nầy là cung cấp thông tin và giáo huấn cho các
người buôn hương. Bạn có thể chọn lựa học suốt cả chương trình hay chỉ chọn những phần có liên
quan đến nhu cầu của bạn mà thôi. Chúng tôi không phải là chuyên gia trong nghề của bạn nhưng
hy vọng rằng chương trình sinh hoạt nầy sẽ giúp gợi ý và cách thức có thể hữu dụng khi làm nghề
bán sắc.
Để cho chúng tôi biết bạn phản ảnh ra sao hoặc nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, xin tiếp xúc chúng
tôi bằng điện thoại, ghé vào văn phòng Respect Inc gần bạn hay gửi điện thư đến
info@respectqld.org.au.
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Làm Tình An Toàn Hơn - Safer Sex
Làm tình an toàn hơn là làm tình mà không có sự trao đổi các chất lỏng (tinh trùng, máu, máu kinh kỳ
hoặc chất lỏng âm đạo). Các thực hành làm tình an toàn hơn bao gồm:
Làm tình không thâm nhập
Sử dụng bao cao su cho việc làm tình bằng hậu môn, âm hộ và miệng
Dùng đập (dam) khi tiếp xúc bằng miệng với hậu môn hay âm hộ
Dùng bao tay bao bàn tay hay ngón tay lại trước khi cho vào âm hộ hay hậu môn
Nhiều người buôn hương không hôn khách của mình. Hun gây rủi ro nhỏ truyền nhiễm như bệnh
mụn giộp (cold sores: mụn gây rát ngứa da miệng).

Một thân thể lành mạnh có thể là tích sản làm ăn tốt nhất cho chúng ta!
A Healthy Body can be our best business asset!
Làm người buôn hương, ta đang cung cấp dịch vụ khoái lạc và nếu ta có thể khiến cho thân chủ
hứng khởi lên sớm được, thì họ có thể xuất tinh nhanh hơn và thân xác của ta cũng đỡ bị hành hạ
hơn. Bằng cách chỉ cho khách biết họ áp dụng các cách thức làm tình an toàn hơn mà vẫn có thể tận
hưởng nhục dục, ta có lẽ còn đóng vai trò nhà giáo dục cho một đời sống sinh lý an toàn đối với một
nhóm đối tượng trong cộng đồng.
Nhiều người của ta xem việc hành nghề bán sắc ở chỗ làm khác với việc hành lạc ở nhà. Vả lại cách
thức mỗi nơi mỗi khác, như ở nhà thì họ mặc tình hôn hít chứ không làm thế ở chỗ làm, mặc quần
áo đàng hoàng ở chỗ làm, chứ ở nhà mặc sao cũng được, đội tóc giả ở chỗ làm và khoát lên mình
một cá tính khác, ở nhà thì để tự nhiên v.v, Điều quan trọng là ta không nên hành lạc ở nhà thành
phóng túng làm suy giảm sức khỏe.

Các đồ làm tình an toàn hơn bao gồm Safer sex supplies include:










Bao cao su đàn ông
Bao cao su không có chất mủ (Latex-free condom)
Bao cao su nữ giới
Đập ngăn chắn (dam)
Bao tay (Gloves)
Chất bôi trơn (lubricant)
Bao ngón tay (finger cot)
Miếng xốp (Sponge)
Chén mủ ngừa thai (diaphragm)

Bao Cao Su Nam Giới –Male condoms
Bao cao su là một cái vỏ giống như bọc dao chắc chắn được làm mủ trắng (latex) hay polyurethane.
Chúng có nhiều kích thước từ 49mm (nhỏ) đến 57mm (lớn). Bao giảm rủi ro thụ thai và lây bệnh
(bệnh truyền qua đường sinh dục - STI) trong khi làm tình. Bao nên dùng cho làm tình âm đạo, hậu
môn và miệng.

Cách dùng bao cao su – How to use a condom
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Xem kỹ ngày hết hạn trên kiện hàng của bao. Hãy quăng kiện bao nào hết hạn, vì chúng có
thể vỡ.
Cũng nên chỉ dùng bao cao su của riêng mình, đừng dùng bao của khách, vì bạn không thể
chắc chắn khách cất giữ an toàn không hoặc khách đã vô tình làm chúng rách.
Cách an toàn nhất để mở một bịt bao cao su là mở với ngón tay của bạn. Coi chừng móng
tay bạn làm chúng rách.
Điều nên nhớ là đừng dùng dao kéo vì bao cao su rủi bị cắt đứt hay vỡ nhiều hơn.
Trước khi làm tình, đeo bao cao su vào dương vật đang cứng lên.
Trước khi dùng bao cao su, nhéo phần đầu của nó để làm cho hơi thoát đi và điều nầy cũng
cho nó có chỗ chứa tinh trùng bắn ra.
Thoa một chút chất bôi trơn vào lòng của bao cao su trước khi sỏ nó vào, điều nầy thường
giúp cho khách cảm khoái hơn.
Để đeo bao vào, hãy sắn bao lên trên đầu dương vật rồi vuốt lần xuống tới đáy
Thêm ít chất bôi trơn vào bên ngoài bao cao su để gia tăng khoái lạc và giúp chống vỡ.
Luôn luôn dùng chất bôi trơn dạng nước hay chất si-li-con vì chất bôi trơn dạng dầu có thể
làm bao cao su nhủng đi.
Sau khi khách xuất tinh, nắm chặc đáy của bao cao su và tuột lần khỏi dương vật. Tháo bao
ra và liệng bỏ đi. Hay hơn nữa là bao nó lại bằng giấy lau và liệng vào thùng rác. Đừng
quăng vào bồn cầu.
Đối với các cách làm tình khác nhau với khách, bạn cần thay đổi bao cao su mỗi lần thay đổi
Đừng bao giờ dùng bao cao su lại.
Đừng dùng bao cao su cho miệng rồi lại dùng cho các loại làm tình khác
Nếu khách mất thời gian quá lâu mới xuất tinh, tốt hơn là thay bao cao su
Khuyên nên cất bao cao su ở nơi tối mát. Không nên cất trong xe, túi sách, hay bóp dù bao
lâu đi nữa vì chúng có thể bị hư hại.
Cách dùng bao cao su ở trang: http://www.health.qld.gov.au/sexhealth/movies/condom.swf

Bao Cao Su Phụ Nữ - Female condoms
Bao cao su phụ nữ là một túi gắn lỏng được làm bằng polyurethane và được bôi trơn.
Khi làm tình nó được gắn vào âm hộ trước, có thể được trợ giúp với một đầu dương vật giả. Bao
dài khoảng 15 phân và có hai vòng để giúp nó giữ tại chỗ. Bao cao su phụ nữ có thể chỉ được dùng
một lần, Nó có thể dùng để ngừa thai vì nó chận không cho bọt tinh trùng vào âm hộ. Nó cũng có
thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh nhiễm trùng qua sinh lý (STI’S).

Làm thế nào để dùng bao cao su phụ nữ - How to use a female condom (femidom)










Xem ngày hết hạn dùng. Nếu nó hết hạn thì nên quăng ngay.
Bạn có thể để bao một chỗ đến 8 tiếng đồng hồ trước khi làm tình
Để đút nó vào, hãy tìm tư thế thoải mái, hoặc ngồi chồm hổm bẹt hai chân ra, nằm trên
giường với hai đầu gối và chân dang ra, hoặc đứng với một chân trên ghế hay trên giường
Nắm vòng trong của bao ở phía đầu bịt kín và thụt vào âm đạo xuống sâu cho hết mức
Nên để vòng bên ngoài của bao bên ngoài âm hộ
Khi làm tình, hãy từ từ lướt dương vật vào trong bao cao su.
Nên thoa một ít chất bôi trơn lên bao
Sau khi làm tình lấy bao cao su ra bằng cách vặn bít vòng ngoài lại để nhốt bọt tinh trùng bên
trong
Bao cao su phụ nữ không nên được dùng đồng thời với bao cao su đàn ông. Sự va chạm
giữa chúng với nhau có thể làm một trong hai cái bị rách. Dùng một trong hai cái mà thôi
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Bao cao su phụ nữ nên được cất giữ ở nơi tối mát.

Phải làm gì nếu bao cao su bị rách – What to do if the condom breaks











Hãy giữ bình tỉnh
Đừng hốt hoảng
Đừng rút dương vật ra ngay
Hãy rửa phần bên ngoài của âm hộ, hậu môn hay dương vật bằng nước
Đừng dùng sà phòng hay thuốc tẩy
Đừng xịt nước thụt rửa
Rán đi tiểu
Ngồi chồm hổm trên bồn cầu tiêu và ấn xuống dạ dầy, cố đẩy cho bọt tinh ra khỏi âm hộ hay
hậu môn.
Đừng tiếp tục hành nghề nữa trong ngày ấy
Nếu bạn lo lắng rằng có nguy cơ bị nhiễm trùng, hãy đi khám bác sĩ trước khi đi làm lại

Phòng Bệnh khi Có Rủi Ro Mắc Bệnh – Post Exposure Prophylaxis (PEP)
Nếu bao cao su bị vỡ và có nguy cơ bị mắc bệnh HIV, hãy đi khám bệnh càng sớm càng tốt. Sau khi
yếu tố nguy cơ được chẩn đoán, bạn có thể được khuyên đi chữa trị phòng bệnh PEP (Post
Exposure Prophylaxis (Trị liệu phòng bịnh sau khi thấy có nguy cơ bị bệnh)). Sự chữa trị nầy nên
được bắt đầu trong vòng 24 tiếng đồng hồ từ khi thấy có nguy cơ và không được chữa lâu hơn 3
ngày nếu không thì không hữu hiệu. Chữa trị đòi hỏi uống thuốc đề kháng các loại thuốc HIV vào các
thời điểm nhất định trong 4 tuần lễ. Nó không giúp bạn khỏi bị nhiễm các bệnh STI khác. Nếu áp
dụng đúng, nó giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh HIV. Chữa trị nầy chỉ nên dùng tới như giải pháp
chẳng đặng dừng vì tác dụng phụ của nó có phần trầm trọng.

Phép Ngừa Thai Cấp Thời – Emergency contraception
Nếu bao cao su ngừa thai bị vỡ và có nguy cơ thụ thai, bạn có thể dùng phép ngừa thai cấp thời
hoặc sáng hôm sau xin mua thuốc không cần toa từ một nhà thuốc tây. Nếu thuốc được dùng trong
vòng 72 tiếng đồng hồ từ khi có nguy cơ thụ thai, thì vô cùng hữu hiệu.

Đập - Dams
Đập là một miếng cao su mỏng nhỏ được dùng để làm tình bằng miệng. Chúng có thể dùng để ngăn
không cho chất lỏng đi vào cơ thể cùa nhau và bảo vệ hậu môn hoặc âm đạo không mắc chứng bệnh
truyền nhiểm qua sinh lý (STI).

Cách dùng đập – How to use a dam








Xem ngày hết hạn trên kiện hàng
Xem kỹ đập để chắc chắn nó không có chỗ rách hay xước
Ép đập sát vào âm đạo hay hậu môn, điều nầy sẽ bảo vệ bạn chống bất cứ sự nhiễm trùng
nào
Chỉ dùng một bên của đập
Chỉ dùng mỗi bên của đập một lần, đừng dùng lại
Cất đập trong một nơi tối mát
Để gia tăng khoái lạc cho người nhận khẩu dục, hãy thoa chất bôi trơn bên hông của đập gần
phần nhạy cảm nhứt của bộ phận sinh dục.
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Chất bôi trơn - Lubricant
Khi làm tình chất bôi trơn là một keo sệt dạng nước hay si-li-kon giúp tránh sự ma sát. Đôi khi cần
dùng nhiều hơn nếu nó khô đi khi cuộc giao hoan kéo dài. Chất keo sệt dạng dầu có thể làm nhũng
bao cao su vì thế chúng không nên được dùng. Chất keo sệt dạng nước cũng có thể được dùng để
thoa bóp và không có làm dơ tấm ra giường nhiều như dầu thoa bóp.

Mua đồ khích dục an toàn hơn ở đâu – Where to find safer sex supplies



Tôi tìm chúng ở đâu?
Chúng sẽ tốn kém bao nhiêu?

Thuốc thoa - Xylocaine
Xylocaine là một loại chất keo sệt hoặc kem dùng để làm tê vùng mà nó được thoa vào. Một số
người buôn hương dùng nó để làm tình ờ âm hộ hay hậu môn, nhưng khuyên đừng nên dùng. Nó
làm giảm đau nhưng có thể nguy hiểm vì bạn không cảm thấy các tế bào bên trong bị rách hay xước
gì. Thiết tưởng nên dùng nó khi không có cách nào khác. Nếu bạn có thắc mắc gì thêm, chúng tôi
khuyên bạn nên đi khám bệnh.

Các Dụng Cụ Kích Dục – Sex Toys
Có một loạt đồ chơi sinh lý để mua như: dương vật giả, máy run, đồ chơi hậu môn, còng xích dài, roi,
kẹp, còng xích ngắn.v.v. Để làm sạch dụng cụ làm tình, tốt nhất là dùng nước có xà phòng ấm. Dùng
bao cao su trên máy run làm cho việc chùi sạch thêm dễ dàng nhưng vẫn cần lau chùi mỗi khi dùng
xong. Tốt nhất nếu có thể được là luôn dùng bao cao su bao lại các đồ chơi làm tình để giúp bạn
ngừa bị nhiễm trùng.

Khám Sức Khỏe Sinh lý – Sexual Health Checks
Khám sức khỏe sinh lý miễn phí ở phòng Phục Vụ Sức Khỏe Sinh lý (SHS), Queensland Health (Y Tế
Queensland). Ở các phòng Y Tế Sinh lý của Chính Phủ, không cần thẻ Medicare và bạn không phải
dùng tên thật nhưng nhân viên sẽ yêu cầu bạn cho số điện thoại liên lạc chính xác trong trường hợp
họ cần tiếp xúc để cho biết kết quả thử nghiệm. Các bác sĩ Kế Hoạch Gia Đình và đa số bác sĩ
Toàn Khoa cũng có thể giúp đỡ bảo trì sức khỏe sinh lý của chúng ta. Các bệnh xá khác nhau hoạt
động bằng các cách khác nhau vậy điều tốt hơn hết là xem mình cần làm cuộc hẹn hay không. Để
tìm một bệnh xá sinh lý địa phương hãy đến http://www.health.qld.gov.au/sexhealth/help/default.asp
hoặc hỏi văn phòng Respect Inc địa phương hay nơi gần nhất của bạn.

Giấy Chứng Nhận Sức Khỏe Sinh Lý – Sexual health certificates
Người buôn hương ở nhà đèn đỏ có giấy phép theo luật định phải đi khám sức khỏe 3 tháng một lần.
Khi khám nghiệm xong bác sĩ sẽ cấp cho bạn giấy chứng nhận đã khám. Giấy sẽ được người y sĩ
đảm nhiệm cuộc khám nghiệm ký. Điều nầy có nghĩa là vào lúc bạn được khám, không có dấu hiệu
STI’s nào rõ rệt.
Nếu khi nào làm việc trong nhà đèn đỏ có giấy phép mà bạn thấy triệu chứng dương tính về bệnh
truyền nhiễm qua làm tình (STI), nói chung bạn sẽ được chữa trị ngay và phải nghỉ làm một vài ngày.
Điều nầy để bảo đảm rằng sự chữa trị đã có hiệu lực. Khi điều nầy xảy ra, nhân viên phòng mạch sẽ
ghi ngày hết bệnh trước trong Giấy Chứng Đã Tham Dự Khám Bịnh để phản ảnh ngày mà sau đó
việc chữa trị được xem như là hữu hiệu. Một nhà đèn đỏ có giấy phép hành nghề sẽ coi như phạm
Page 6 of 21

pháp nếu cho phép người làm nghề buôn hương không có giấy y chứng hiệu lực mà lại cung cấp
dịch vụ Sinh Lý từ các nhà đèn đỏ của mình. Nếu người nào đó khám thấy mắc bệnh HIV, theo luật
định, thì phòng mạch đó sẽ không được cấp giấy.
Tất cả người làm nghề buôn hương khác không bị luật buộc phải có giấy chứng nhận mới bán hương
được, tuy nhiên điều tốt là nên đi khám sức khỏe Sinh Lý đều đặn. Nên làm điều nầy thường xuyên
nếu chúng ta cảm thấy cần, sau chuyện bao cao su bị bể hay khi ta muốn biết chắc rằng mình OK.

Khám Nghiệm Thân Chủ - Checking a Client
Mở Mắt ra, Chong Đèn Lên!
Mỗi người của chúng ta có cách dò xét thân chủ của mình khác nhau, Người thì khám lúc đấm bóp
cho họ, có người thì khi cho họ vào phòng tắm váo lúc bắt đầu làm cuộc hẹn, người khác thì chỉ tuột
quần họ xuống rồi khám thẳng thừng.
Nhiều bệnh truyền nhiễm không có triệu chứng vậy dù thấy không có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm rõ
ràng, điều quan trọng là bao giờ cũng giữ cho sự làm tình được an toàn hơn. Thật khó xét thấu đáo
thân chủ nữ nhưng vẫn có thể có STI nào đó.
Bằng cách nhìn vào khu vực bộ phận sinh dục của thân chủ chúng ta có thể thấy có dấu hiệu nào rõ
ràng bị nhiễm trùng hay không. Hãy nhìn vào các mục mụn, các u hay mụn giộp gồm có khu vực có
lông mu và vắt sửa dương vật để xét xem có dấu hiệu xuất ra chất màu vàng hay màu xám đục. Có
nhiều hình ảnh trong tiết mục về STI.
Tất cả những điều nầy có thể là dấu hiệu của STI và nếu chúng ta thấy điều gì xem ra không tốt, thì
chúng ta nên hủy bỏ cuộc hẹn hoặc cung cấp các dịch vụ ít liều lỉnh hơn như là dùng tay vắt hay thủ
dậm khi ta thoát y, v.v.
Các bao cao su và đập có thể giúp ngăn ngừa việc lan truyền STI nhưng bao cao su không che hết
được tất cả các bộ phận sinh dục và có thể bị vỡ ra. Một số các mục u không phải là STI’s nhưng
nếu bạn không cảm thấy thoải mái thì chỉ nói không và khuyên khách nên tìm bác sĩ hỏi ý kiến.
Là người làm nghề buôn hương, ta không phải là bác sĩ và không thể chẩn đoán STI. Điều mà ta làm
được là săn sóc sức khỏe cho riêng mình bằng cách tránh các rủi ro.

Tin tức về Sức Khỏe Sinh Lý khác – Other sexual health information
Hướng dẫn cho nam buôn hương – Tips for male workers










Giữ dương vật và hậu môn luôn được sạch sẻ và tránh dùng dầu thơm lên chỗ nầy.
Hãy xem xét dương vật, hậu môn và dái hay hòn dái của minh đều đặn và những vùng phụ
cận xem có màu đỏ, rách, mụn hay mụn giộp thâm. Chúng ta sẽ dễ nhận ra khi nào có sự
biến đổi một khi luôn theo dõi thân thể của mình.
Nếu bao cao su làm dương vật hoặc hậu môn sinh ra màu đỏ thì hãy thử dùng nhiều chất bôi
trơn một chút hoặc xem xét đó có thể là chứng dị ứng liên hệ đến chất nhựa của bao.
Nếu dương vật chưa bị cắt da quy đầu thì hãy kéo lui da lại rồi rửa phần dưới da và đầu
dương vật mỗi khi đi khách xong.
Sau khi rửa phần bộ phận sinh dục hãy làm khu vực đó luôn được xấy khô hẳn vì hơi ẩm có
thể gây bệnh nhiễm trùng hoặc lên nấm
Nhiều người của chúng ta không muốn xuất tinh với mỗi khách hàng nên trong mỗi lần gặp
khách ta có thể giữ nó cương lên với càng nhiều khách càng tốt. Dùng vòng khoen dương
vật là cách vệ sinh hơn là dùng thuốc cường dương như Viagra
Nếu bạn giao hợp với khách qua hậu môn thì bạn sẽ thấy thoải mái hơn một khi trước đó bạn
để ruột mình trống rổng một cách tự nhiên hoặc dùng thuốc nhét viên trị táo bón (suppository)
hoặc nước thụt ruột (enema)
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Hướng Dẫn cho Người Buôn Hương Đổi Phái Tính Từ Nam sang Nữ, trước khi giải
phẩu – Tips for male to female trans* workers, pre op






Đối với một người buôn hương nam đóng vai nữ trước khi giải phẩu, xin tham khảo những
hướng dẫn cho người nam làm nghề buông hương.
Nếu giao cấu, dán băng keo hoặc cột giây dương vật hãy cẩn thận đừng để ma sát, bạn nên
để ý đến các tiểu tiết. Hãy cố gắng chấm dứt cuộc giao cấu và cột buộc lâu sau khi bạn đã
có cuộc hẹn để cho tránh trường hợp bị cột buột trong thời gian quá lâu.
Cố dùng đồ lót bằng vải vì ny lông vì ny lông có thể làm đổ mồ hôi và bằng giữ khu háng
càng khô càng tốt, để bạn có thể tránh bị nhiễm trùng
Nếu cạo lông khu bộ phận sinh dục, hãy cẩn thận đừng để bị phạm vào da vì những vết đứt
có thể cho khiến cơ thể bạn bị vi trùng xâm nhập.

Hướng Dẫn Cho Người Hành Nghề Đổi Phái Tính Từ Nam Sang Nữ *, sau khi giải
phẩu






Âm hộ mới không có hệ thống tự làm sạch và tự dội nước nên cần thêm sự săn sóc
Làm tràn mặt âm hộ với nước ấm
Một tuần lễ nên xịt nước một lần
Làm đầy âm hộ với nước muối êm dịu gồm một muổng cà phê muối ăn với 500mls nước.
Sau đó rửa
Nếu có xoang rò thì tốt nhất đừng đi làm và thường xuyên tắm với muối đề giúp mau bình
phục. Một đường rò rỉ sẽ mất đến 12 tuần lễ mới chữa lành

Hướng Dẫn cho Nữ Buôn Hương – Tips for female workers
Miếng xốp (Sponges) và hành nghề khi có đường kinh – Sponges and working with
period










Miếng xốp là một cách hữu hiệu để hành nghề khi người bạn có đường kinh vì chúng sẽ hút
đi một số nhỏ lượng đường kinh để cho khách không biết đó là kinh .
Đối với khách mang áo mưa, họ thường không thể cảm thấy sự khác biệt giữa miếng xốp và
thành âm hộ
Có hai loại xốp thường được dùng: xốp thẫm mỹ (được gói trong bao có dán kín) và loại xốp
biển. Xốp thẩm mỹ có loại ướt và loại khô
Khi khô thì chúng 3 phân nhưng khi ẩm ướt, thì vắt xuống và đút vào, chúng rất nhỏ
Bạn có thể nhận thấy rằng xốp không rút đủ máu để còn hữu ích trong những ngày nặng nề
thế nên bạn có thể dùng bao cao su hồng hay đỏ để che chỗ bị rò rỉ.
Xốp nên thay đổi sau mỗi lần gặp khách
Thường thường xốp sẽ đút thật sâu vào âm đạo sau khi giao cấu; các hướng dẫn để lấy nó
ra gồm có việc nằm bẹp xuống với chân dang ra hoặc ngồi chồm hổm trong phòng tắm. Cẩn
thận đừng để móng tay chạm vào và nếu bạn không thể lấy nó ra được, hãy gọi Bệnh Xá
Sinh Lý địa phương nhờ giúp đỡ
Bạn có thể cột một nhợi chỉ chùi răng quanh miếng xốp để tạo thành một băng vệ sinh mềm,
cách nầy bạn cón thể kéo sợi dây để dễ lấy xốp ra sau lần đi khách

Chắn Cao Su – Diaphragms


Chén cao su là một cái mũ hình vòm làm bằng chất nhựa, đậy cổ tử cung và đóng vai ngăn
chận tinh trùng xâm nhập
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Chúng được dùng để ngừa thai, nhưng một số chị em ta dùng chúng trong trường hợp bao
cao su bị vỡ hoặc thay vì dùng miếng xốp vì chúng hút được một ít máu kinh.
Chén cao su có nhiều kích thước và cần được gắn vào bởi một bác sĩ hay y tá Sức Khỏe
Sinh Lý có kinh nghiệm
Nếu bạn xuống cân hay lên cân, chén cao su sẽ cần phải thay đổi hoặc gắn lại
Chúng không giúp bảo vệ bạn khỏi bị STI’s

Các bệnh nhiễm qua Sinh Lý hay hoa liễu (STI’S) – Sexually transmitted infections
(STIs)
Một bệnh STI là bệnh hoa liễu truyền từ người nầy sang người kia trong khi làm tình. Cách thường
nhất bị STI là khi làm tình không an toàn. Nghĩa là khi làm tình không mặc áo mưa cho dương vật,
hậu môn, miệng và âm hộ, mà không dùng đập đối với việc làm tình qua miệng, kể cả âm đạo hoặc
hậu môn.
Vài chứng STI’s có thể thấy được; những chứng khác không lộ ra dấu hiệu hay triệu chứng gì hết. Có
nghĩa là một người có thể bị STI mà không biết. Vài bệnh STI’s có thể chữa trị bằng thuốc men, còn
những bệnh khác thì vẫn nằm trong người. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là đi khám bác sĩ hoặc
khám sức khỏe Sinh Lý để xem bạn có cảm thấy khó chịu, triệu chứng bệnh hay lo lắng gì không.

Các Loại bệnh hoa liễu (STI’s) – Types of STIs
Muốn xem hình ảnh, bấm vào STI
Để có tin tức tổng quát và các đoạn phim hoạt họa về cách chúng ảnh hưởng đến thân thể của bạn




















Bệnh Liệt Kháng (HIV/AIDS)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/hivA
ndAids_fs.asp
Bệnh Viêm Gan Loại A (Hepatitis A)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisA_fs.asp
Bệnh Viêm Gan Loại B (Hepatitis B)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisB_fs.asp
Bệnh Viêm Gan Loại C (Hepatitis C)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisC_fs.asp
Bệnh Nổi Mụn Bô Phận Sinh Dục (Genital Herpes)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/genit
alHerpes_fs.asp
Bệnh Giang Mai (Syphilis)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/syph
ilis_fs.asp
Bệnh Lậu (Gonorrhoea)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/gono
rrhoea_is.asp
Bệnh Truyền Nhiễm qua đường Sinh Dục (Chlamydia)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/chla
mydia_fs.asp
Bệnh Sùi Mào Gà (Genital Warts)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/genit
alWarts_fs.asp
U Mềm Lây (Molluscum Contagiosum)
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http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/moll
uscumContagiosum_fs.asp
Bệnh Ung nhọt Loét Da ở Bộ Phận Sinh Dục (Donavanosis)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/dono
vanosis_fs.asp
Bệnh Trùng Mảng Uốn Roi Đuôi (Trichomonas)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/Parasites/trichomonas_fs.asp
Bệnh Đẹn Âm Đạo (Thrush Candida hoặc Candidiasis)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/FungalInfections/thrushCandidiasis
_fs.asp
Bệnh Chí/Rận ở Lông Mu (Pubic Lice/Crabs)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/pubi
cLiceCrabs_fs.asp
Bệnh ghẻ lỡ (Scabies)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/Parasites/scabies_fs.asp
Bệnh Ngứa Âm Hộ (Jock Itch)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/FungalInfections/tineaRingworm_fs
.asp

Sự An Thái Cảm Xúc – Emotional wellbeing
Tự săn sóc sức khỏe của mình – Looking after your health
Điều quan trọng là mọi người phải biết giữ gìn sức khỏe đặc biệt đối với người buôn hương vì ta chia
sẻ mức độ gần gủi thể xác với khách hàng của ta cao hơn đa số nghề nghiệp khác. Nhiều người
trong chúng ta sẽ cần phải dễ nhìn, giữ gìn sức khỏe Sinh Lý và có thể hành lạc để thỏa mãn khách
mà vẫn được an toàn với họ.
Một số dấu hiệu cảnh giác rằng sức khỏe cảm xúc của ta có thể ảnh hưởng lên sức khỏe thể xác của
ta có thể bao gồm:
 Càm thấy bần thần hay mòn mõi
 Thường xuyên bị ớn lạnh, cảm cúm, viêm cổ và ngực
 Thường xuyên cảm giác lo lắng
 Nổi mụn nhọt và/hoặc mụn trứng cá
 Luôn nhức đầu hoặc đau nhức nửa đầu
 Bệnh giộp môi hay mụn giộp (Cold Sores hoặc Herpes)
 Bệnh khô da hay vẩy nến (Eczema hoặc psoriasis)
 Khó ngủ
 Ngủ quá nhiều
 Tăng thêm vết nhăn trên mặt hoặc quầng thâm dưới mắt và/hoặc phù mắt
 Lên cơn suyển
 Mình mẩy bị bầm bất thường
 Bệnh âm đạo có đốm trắng hoặc viêm đường tiểu
 Kinh nguyệt không đều
 Cảm thấy bị bức xúc hay trầm cảm
 Cảm thấy buồn và khóc thường xuyên
 Cảm thấy giận dổi và vô dụng hay lạc lỏng
 Mặc cảm tự ti
 Hay hẹn lần hẹn lựa
 Tự bào chữa không muốn làm việc
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Tăng thói quen uống rượu
Tăng độ uống thuốc
Dùng các các thuốc khác
Một số các điều nầy cũng là dấu hiệu của những vấn đề bệnh lý phức tạp hơn, thế nên nếu
chúng tiếp tục thì nên nghĩ đến việc đi gặp nhân viên săn sóc sức khỏe để khám tổng quát.

Các cách giữ sức khỏe cảm xúc – Emotional wellbeing strategies
Thân thể của chúng ta cần ngủ một thời lượng nào đó. Chúng ta cần thời gian để thư giản và thanh
tẩy đầu óc của mình sau khi làm việc để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và có thể đi ngủ. Điều quan
trọng là quyết định khi nào chúng ta đi khách và khi nào có thời gian đều đặn để nghỉ ngơi. Chúng ta
không phải là máy móc và không thể đi khách 24 tiếng mỗi ngày, bày ngày một tuần. Ai cũng cần ít
nhất từ 6-8 tiếng mỗi ngày để ngủ và bảo tồn năng lực. Bức xúc có thể động viên chúng ta nhưng
đôi khi nó có thể khiền chúng ta bị kiệt sức và cùng nhục. Điều nên làm là cố nhận ra những gì làm
cho bức xúc trong đời sống của mình và làm nhẹ càng nhiều càng tốt các yếu tố bức xúc không tốt.
Cũng nên phân biệt đời sống làm việc với cuộc sống gia đình và xã hội. Các phương pháp mà một
số người trong chúng ta dùng gồm có:
 Gọi công việc làm của mình có tên riêng
 Mang mặc nạ khác hoặc chỉ đóng trò mà thôi
 Chưng diện phấn son hay quần áo để đi làm chứ không phải lúc ở nhà
 Dùng bao cao su mà chúng ta không dùng ở nhà
 Mang một đầu tóc giả ở chỗ làm
Đôi khi chúng ta trở nên quá bận rộn hoặc kẹt cứng để có thể ăn uống đều đặn. Điều quan trọng là
giữ một cách thức ăn uống lành mạnh và đúng thời gian hoặc ăn lai rai trong những giờ thức tỉnh để
giữ sức mạnh của mình ờ mức hoàn hảo. Hãy định ra các nguyện vọng và thù lao cho mình như là
tiền thưởng công cho mình làm việc tốt có thể giúp mình cảm thấy luôn luôn vui khỏe.
Một số người trong chúng ta làm việc nhiều đêm liền và bên trong nhà thời gian đăng đẳng khiến cho
mình khó đi ra ngoài để phơi nắng. Hãy cố gắng đi ra ngoài mỗi ngày.
Là người buôn hương, có khi ta cảm thấy mình như là nhân viên cố vấn tình cảm với một số khách.
Như vậy chúng ta bị thử thách về cảm xúc và tinh thần. Nó đòi hòi ta phải ra sức thêm, rồi bị căng
thẳng, bực bội và hao kiệt. Thể xác ta có thể phản ứng lại điều đó. Ta thử giải quyết bằng cách định
rõ vai trò, giới hạn nghề nghiệp của mình và lo cho thân tâm của mình trước hơn là bao quát quá.
Trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp hay cố vấn viên thường được nhiều người dùng đến như một
cách giữ gìn sức khỏe cảm xúc. Điều nầy có thể khó làm nếu ta hành nghề đơn độc còn người thân
chung nhà có lẽ không biết hoặc không thích chuyện ta đang làm. Ta nên có hệ thống giúp đỡ trong
đó ít ra cũng có người mà ta có thể tâm sự với để không cảm thấy bị lẽ loi quá.
Hãy đi thăm văn phòng Respect Inc địa phương của bạn để lên tinh thần. Ở Respect Inc ta hãnh
diện là đồng nghiệp với nhau, sẳn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau. Ghé sang, trà pháo tán dóc cho vui.

Thương Lượng cách phục vụ khách – Negotiating the booking
Nhiều dịch vụ có thể được thương lượng tới thương lượng lui từ lần tiếp xúc dầu tiên ta có với khách
mua hương và rồi suốt cuộc hẹn cho đến lúc ta bước ra khỏi cửa.
Khi nói chuyện với khách hàng lần đầu tiên, hai người phỏng vấn với nhau về công việc và đặt ra các
điều kiện về làm sao việc gặp gở sẽ xảy ra. Thông thường, ở thời điểm nầy ta càng hữu hiệu bao
nhiêu trong việc thương lượng và nói rõ giới hạn phục vụ với khách hàng, thì càng dễ dàng bấy nhiêu
trong cuộc hẹn một khi các điều lệ căn bản đã được thỏa thuận.
Ta có thể thương lượng, ấn định ranh giới về những điều như là thời gian nào ta có thể làm, giá cả,
những dịch vụ gì ta cung cấp hay không cung cấp, và chi tiết về những gì họ muốn bao gồm trong
dịch vụ. Ta có quyền tính thêm tiền cho dịch vụ phụ trội mà dịch vụ ‘căn bản’ không bao gồm.
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Điều nên làm là thương thuyết các khoản phục vụ phụ trội trước khi hẹn khách để giúp định rõ ước
muốn và ranh giới. Nếu khách nghĩ rằng điều gì họ muốn đều đã gồm trong giá tiền thì họ có thể giận
khi ta bắt họ ngừng lại giữa lúc họ đang hứng. Cũng vậy, bằng cách lấy tiền trước khi phục vụ ta có
thể xác định thời gian rõ rệt cho lúc nào cuộc hẹn bắt đầu và khi nào nó chấm dứt. Điều nầy cho
phép ta đạt được những gì khách muốn mà không phải lo lắng.
Bằng cách định rõ ranh giới cảm xúc, tài chánh, tinh thần, và thể xác trước khi khởi công ta sẽ dễ
cung cấp các loại dịch vụ ta muốn hơn, theo điều kiện và giá cả ta muốn. Muốn hay không muốn
nắm phần chắc với khách là do mỗi người của ta, vậy nắm chắc rõ lằn ranh làm việc và biết cách
thương lượng để trước hết đâu vào đó hết cũng là do mổi người trong ta quyết định,
Thương lượng sẽ tiếp tục suốt cuộc hẹn và có thể bao gồm những điều như lấy tiền từ tay khách,
đưa họ đi phòng tắm, ngăn họ mò mẫm, cắn hoặc thô tục quá trớn và đầy dẩy các tình huống khác.
Đôi khi nhiều việc trở nên rắc rối nhưng bằng cách cứ vừng tin, khống chế hoàn cảnh, tái thương
lượng và tái định hướng với khách, bạn dễ được an toàn hơn. Càng lâu trong nghề thì càng dễ và
bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn với kinh nghiệm. Đừng bỏ cuộc nếu cuối cùng sự việc không xảy ra như
ý muốn.
Nếu minh thấy khách làm mình khó chịu với cách chơi, thì nên đề nghị liền một cách khác như vậy thì
thì mới ổn, thử nói ‘Anh cưng ơi, em thích anh chà mông em hơn là chơi với núm vú của em đó’. Nói
khác đi, điều đó cũng giống như biểu đứa bé mới biết đi đừng làm gì hết mà không cho nó thứ gì
khác để chơi.

Danh từ thông dụng trong nghề mại dâm ở Úc – Common terms used in sex work
in Australia
Tiếng Anh
Oral sex

Dịch ra tiếng Việt
Làm tình qua miệng

Full Service
Hand Relief

Happy ending
Natural
Natural Greek
Natural French

Làm tình trọn bộ
Thủ dâm trên dương
vật
Tay rờ rẩm trên cửa
mình
Kết thúc khoái lạc
Làm tình tự nhiên
Tự nhiên kiểu Hy Lạp
Tự nhiên kiểu Pháp

Massage
Body slide

Đấm bóp
Chà thân thể

Kissing
Strip
Lap dance
Peep show

Hôn
Thoát y vũ
Vũ trên vế
Trò xem trình diễn
khêu gợi qua lổ dòm
Làm tình hậu môn
Dương vật giả thường
chế bằng cao su mềm
Dương vật giả run
hoặc loại máy run
khác dùng trên bộ
phận sinh dục

Rub n tug

Anal
Dildo
Vibrator

Định Nghĩa
Tiếp xúc sinh lý giữa miệng và bộ sinh dục hay
hậu môn; bú cặt, kích dục bằng liếm, liếm đít
Dịch vụ gồm có giao cấu
Dùng tay kích thích dương vật đến khi xuất tinh,
thường làm vào lúc đấm bóp cơ thể xong
Dùng tay kích thích cửa mình sau khi đấm bóp
Giải cảm bằng tay sau khi đấm bóp
Làm tình không bao cao su
Làm tình qua miệng không bao cao su
Dùng miệng làm tình với dương vật mà không
dùng bao cao su
Xoa bóp thân thể. Có thể là trị liệu hay kích dục
Người buôn hương đấm bóp bằng cách chà sát
thân thể lên xuống
Tiếp xúc miệng với miệng nói chung
Nhảy đầm khêu gợi khi cởi đồ
Khêu vũ khêu gợi trên vế khách khi họ ngồi
Khách ngồi bên kia khung kính và trả tiền để
xem người buôn hương nhảy và tự rờ rẩm
Làm tình bằng cách xuyên qua hậu môn
Artificial penis usually made of soft rubber
Artificial penis that vibrates or other vibrating
machine that is used on genitals
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Tiếng Anh
GFE (girl friend
experience)
Escort (outcall)

Dịch ra tiếng Việt
GFE (kinh nghiệm bạn
gái)
Phục vụ bên ngoài

Social escort

Phụ Vụ Bên Ngoài
Giúp khách giao tế
Phục Vụ tại Chỗ

Incall (In house)
Brothel
Escort agency

Nhà đèn đỏ
Cơ Sở Phụ Vụ Bên
Ngoài

Sole trader, private
worker

Người hành nghề đơn
chiếc, ở nhà riêng

Định Nghĩa
Phục vụ Sinh Lý như thể vì tình cảm chứ không
vì tiền; có nhiều ý nghĩa khác nhau
Khách đi đâu người buôn hương đi theo đó như
đã sắp đặt trước (gái gọi hay trai gọi)
Hẹn đi ra ngoài không có phục vụ làm tình, mà
chính yếu giúp khách giao tế
Khách đi đến chỗ người buôn hương đang làm
việc cho cuộc hẹn
Cơ Sở Phục Vụ Tại Chỗ
Nghiệp Vụ Buôn Hương nơi có hơn một người
buôn hương nhận việc đi làm ra ngoài và chỉ
hành nghề đi ra ngoài với khách.
Người buôn hương làm việc độc lập với các
người buôn hương khác

Hướng dẫn an toàn – Safety tips
Đây là các thông tin để giúp cho người ta suy nghĩ. Chúng không phải là các phương pháp an toàn
duy nhất mà mổi người sử dụng và không phải tất cả đều áp dụng được cho bất cứ ai nhưng sẽ cho
ta vài sáng kiến về điều gì sẽ ứng dụng hay nhất trong nghiệp vụ và môi trường của riêng mình.

Nói với tất cả người hành nghề - All Workers










Hãy nghĩ đến việc học võ tự vệ để tăng thêm lòng tự tin
Hãy luôn luôn để ý đến chuyện bạo hành có thể xảy ra
Không ngại ngùng để truồng chạy ra ngoài
Hãy tin tưởng vào linh tính của mình; khách nào mà bạn thấy không ổn thì đừng gặp
Khách hàng nào đã và đang uống rượu, hoặc xài thuốc, hay có nét không lường trước được
hay bạo hành. Hãy cư xử với họ một cách dè dặt hay từ chối gặp họ
Đừng để các giấy tờ tùy thân ở chỗ không an toàn và trong tầm tay của khách
Đừng vào những khu vực còn ngoài thân chủ lại còn ai khác
Tiền lấy trước khi bắt đầu, và để tiền ở chỗ an toàn
Đem theo đơn vị điện tử báo động cá nhân hay điện thoại di động cài đặt số cấp cứu sẳn
Tự mình làm thức uống và đừng để ngoài tầm mắt mình, vì thức uống có thể bị lén bỏ thuốc

Phục Vụ Tại Chỗ - In House (Incall)




Đèn đuốc sáng sủa, cửa nẽo an toàn, máy gọi cùng đơn vị (intercom), hệ thống màn hình
canh phòng, lổ nhỏ nhìn qua cửa, và nút báo động liên lạc với công ty bảo vệ an ninh.
Hãy tìm biết về cách phối trí của căn nhà và lối thoát ra ngoài
Biết chỗ để các đồ mà bạn có thể dùng để tự vệ như cây đèn bin, đèn bàn, chìa khóa và giầy
cao gót

Phục Vụ Bên Ngòai – Escort (Outcall)




Hãy đem tiền ra ngoài xe cất trước khi nhảy vào việc đi khách
Coi xem có ánh chớp đỏ lên trong phòng hay ngăn tủ chén bát có thể từ máy chụp ảnh quay
phim
Hãy để quần áo và bao bị ở lối thoát
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Hãy gọi điện thoại cho ai đó khi ra ngoài để theo dõi mình đang ở đâu dù là để nói với máy
nhắn tin.
Kiểm chứng khách mình hẹn hiện có ở nhà không bằng cách gọi điện thoại bàn của họ trước
ra khỏi nhà mà lại mất công đi xa
Hãy nhìn quanh phòng xem có cái gì có thể dùng làm vũ khí cho họ hoặc cho mình
Xem bện kia phòng có ai đang ở trong nhà hay phòng bên kia không
Hãy nhận ra lối thoát ra ngoài ở đâu, như xem các cửa khóa thế nào, có chó ở trong sân
không?
Chuẩn bị sẳn một đường bôn tẩu

Phục Vụ bên ngoài và trên Đường Phố - Escort and Street






Hãy để cho người nào đó biết bạn đang đi đến đâu và khoảng bao lâu thì trở lại
Hãy nắm vững đường đi nước bước nơi bạn đang sắp làm
Hãy coi chừng khi vào xe hành lạc
Nên có một chỗ dấu tiền, chẳng hạn đậu xe nấp sau góc đường
Dùng Hệ Thống Đồng Đội tiếp cứu với một người buôn hương khác

Tấn Công Tình Dục ở Chỗ Làm – Sexual Assault in our workplaces
Tấn công tình dục và hiếp dâm cả hai đều là tội hình sự xảy ra bởi vì không có sự đồng ý hoặc không
muốn tiếp tục nữa. Người buôn hương có thể là đối tượng của tấn công tình dục bởi vì một số các
thân chủ tin rằng khi họ trả tiền cho chúng ta phục vụ có nghĩa là họ muốn làm gì thì làm.

Tấn công tình dục là tội hình sự - Sexual assault is a crime







Dù có tinh trùng xuất ra hay không
Ngay sau khi có sự đồng ý làm tình với người đó ở một lúc nào khác
Mặc dù có sự đồng ý cung cấp một loại dịch vụ sinh lý khác (chẳng hạn, có thể đã có một sự
đồng ý về sự xâm nhập vào âm đạo nhưng điều đó không có nghĩa là đã bao gồm sự đồng ý
về xâm nhập hậu môn).
Dù cho nạn nhân sống sót là nữ giới, nam giới hay người chuyển đối phái tính hay không
Mặc dù bạn có dấu hiệu kích thích sinh lý như cứng lên hay cực khoái, điều nầy không có
nghĩa là bạn đã ưng thuận mà hãy xem đây chỉ là môt phản ứng tư nhiên của thể xác mà
thôi.

Mặc dù chúng ta đồng ý cung cấp dịch vụ sinh lý có thù lao, nhưng nếu khách buộc chúng ta cung
cấp dịch vụ mà chúng ra đã không đồng ý hoặc dưới điều kiện ngoài ý muốn thì điều đó xem như là
phạm pháp (như là không mặc áo mưa, hoặc hành lạc một cách thô bạo)
Cũng có hằng loạt các điều kiện chuyên biệt ảnh hưởng đến sự việc ta dễ bị tấn công tình dục.
Những điều kiện đó là:





Bản chất và địa điểm của vài nơi làm việc (như những người làm việc hoàn toàn một mình)
Luật lệ chi phối hành nghề mại dâm (chẳng hạn, khi phạm nhân biết rằng nếu nhà đèn đỏ mà
ta cư trú không có giấy phép, nhưng lại buộc phải hành nghề hợp pháp, và trong cảnh đơn
độc, khách có thể có khuynh hướng dùng bạo động với chúng ta vì họ ít có rủi ro bị trừng
phạt hơn).
Sở dỉ người buôn hương do dự báo cáo tội phạm cho cảnh sát đó là vì sợ bị phân biệt đối
xử, v.v.
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Nếu bạn bị tấn công tình dục, bạn nên đi bệnh viện ngay. Bệnh viện sẽ lập hồ sơ hiếp dâm và lấu
chứng cớ từ bạn vậy bạn đừng rửa rái gì hết, ngay cả hai tay của mình. Xin nhờ nhân viên bệnh viện
tiếp xúc cảnh sát.
Bạn có thể tìm sự giúp đỡ nhiều hơn ờ trang mạng: http://www.health.qld.gov.au/sexualassault/
Là nạn nhân của sự tấn công tình dục, người buôn hương có lẽ nửa muốn khai báo nữa không
muốn. Nếu bạn bị tấn công tình dục bạn đừng bao giờ dửng dưng mà không xét kỹ nên phải làm gì,
đừng bỏ qua hay vùi dập nỗi khổ tâm đó.
Mặc dù bạn chọn không báo cho cảnh sát, bạn vẫn có thể tiếp xúc các dịch vụ hỗ trợ. Để biết thêm
chi tiết hãy tiếp xúc Respect Inc.
Chỉ vì luật pháp không buộc ta phải hành nghề ở một chỗ an toàn, điều đó không có nghĩa là khuyên
ta nên chấp nhận nghề nghiệp nầy bao gồm sự bạo hành như là điều hiển nhiên.
‘ĐƯỢC’ CÓ NGHĨA LÀ ‘ĐƯỢC’, ‘KHÔNG ĐƯỢC’ CÓ NGHĨA LÀ ‘KHÔNG ĐƯỢC’
DẦU GÌ TÔI PHẢI MẶC QUẦN ÁO, DÙ TÔI ĐI NƠI NÀO

Tài Chánh và Thuế Vụ-Finance and Tax
Respect Inc không có vai trò chỉ dẫn người buôn hương hành nghề một cách hợp pháp, trả thuế hay
cố dẫn dắt làm thế nào điều hành một nghiệp vụ buôn hương.
Ở Úc ATO (Australia Taxation Office (Sở Thuế Vụ Úc)) muốn mọi người có lợi tức trên 5000 đô mỗi
năm phài trả thuế, dù cho họ là công nhân hay làm chủ một doanh nghiệp nhỏ. Mức thuế đánh thay
đổi tùy theo lợi tức người nầy nhận được trong năm tài chánh đó.
Tất cả người buôn hương ở Queensland được xem như những người làm theo hợp đồng độc lập, dù
cho họ có làm việc trong nhà đèn đỏ có bằng hay tư nhân. Một người buôn hương có thể đăng ký
số doanh bộ ABN (Australian Business Number) từ ATO (Sở Thuế Vụ). Người buôn hương cần TFN
(Tax File Number(Số Thuế)) để xin số ABN. Các người buôn hương hải ngoại có thể đăng ký nếu họ
có chiếu khán cho phép họ làm việc ở Úc.
ATO (Australian Taxation Office) đã giới thiệu mức thuế cho Thuế Lợi Tức Phục Vụ Cá Nhân (PSI
:Personal Service Income). Mức thuế không chỉ cho người buôn hương, điều nầy bao gồm tất cả
người làm nghề Phục Vụ Cá Nhân (như người làm nghề đấm bóp, thợ hớt tóc, người buôn hương
v.v.) Căn bản thì với các mức thuế PSI ta trả thuế ít hơn một người làm chủ doanh nghiệp bình
thường.
Nếu bạn thu nhập trên 75,000 đô Úc một năm, bạn có thể đăng ký GST (Goods and Services Tax
(Thuế trên hàng hóa và dịch vụ)) với ATO.
Sở Thuế Vụ (Australian Taxation Office (ATO)) đã có số điện thoại mà ta có thể gọi mà không cần
cho biết tên tuổi để biết thêm về các quyền lợi và trách nhiệm của mình. Tất cả các người buôn
hương đều có thể miễn phí dùng các điện thoại của văn phòng Respect Inc để gọi cho ATO. Hoặc
bạn có thể lên trên mạng dò tìm.
Lợi Tức Phục Vụ Cá Nhân-Personal income
http://www.ato.gov.au/businesses/pathway.aspx?sid=42&pc=001/003/092
GST và Kỹ Nghệ Buôn Hương
http://www.ato.gov.au/content/18507.htm
Khai lợi tức và trà thuế có thể được hưởng một số quyền lợi
 Bạn có thể xin lấy lại sở phí di chuyển như phòng ngủ, vé máy bay, thuê xe và chi phí về làm
việc khác.
 Bạn nên kiểm lại với kế toán viên trước trước khi đệ nạp đơn báo hồi thuế (tax return form)
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Bạn có thể xin vay tiền ngân hàng hay thẻ tín dụng nếu bạn trưng ra được bằng chứng thu
nhập.
Bạn có thể dùng máy trả tiền điện tử EFTPOS

Giữ Sổ Sách-Bookkeeping
Nếu bạn ghi lại số tiền mà bạn nhận cho mỗi việc làm trong cuốn sổ, bạn có thể theo dõi được những
khoản thu và lợi nhuận hằng ngày và hằng tháng. Điều nầy giúp giảm bớt phí tổn kế toán khi tới hạn
đệ nạp đơn báo hồi thuế. Mặc dù bạn có kế toán viên bạn vẫn cần biết điều gì đang xảy ra với thuế
của bạn. Giữ sổ sách và phí tốn làm đơn xin hồi thuế có thể đòi lại được như chi phí làm việc.
Respect Inc có lập danh sách các người làm kế toán hay sổ sách thân hữu có thể giúp đỡ cho giới
người buôn hương.

Tính Tiền Thân Chủ-Charging your client
Chúng ta đều biết mình đáng giá bao nhiêu. Tính với khách bao nhiêu tiền là do ta lựa chọn. Hãy
nhớ rằng bạn đang bán một dịch vụ đặc biệt do đó cách tính tiền cũng đặc biệt. Bạn không muốn tự
đánh giá thấp mình.
Hãy xem kỹ các quảng cáo của các đồng nghiệp, giá cả mà họ tính cho các dịch vụ khác nhau và làm
thế nào họ quảng cáo cho họ. Bạn có thể đặt ra các cách tính riêng cho mình và ấn định mức trả tiền
mà bạn thấy chấp nhận được.

Phân biệt đối xử - Discrimination
Nếu bạn nạp đơn xin dùng dịch vụ như vay tiền hay các khí cụ thu ngân (EFTPOS) và tin rằng bạn đã
bị từ chối vì bạn là người buôn hương, bạn có thể tiếp xúc với Ủy Ban Chống Kỳ Thị Queensland
(Anti Discrimination Commission Queensland), để biết rõ hơn về quyền hạn pháp lý bạn được công
nhận.
Ở Queensland, Đạo Luật Chống Kỳ Thị nói rằng phân biệt đối xử chống lại người nào đó vì hoạt
động tình dục hợp pháp, gồm có việc hành nghề buôn hương hợp pháp, là bất hợp pháp. Tuy
nhiên, đạo luật nầy không bao gồm tất cả các trường hợp, vậy bạn nên tiếp xúc văn phòng ADCQ
(Ủy Ban Chống Kỳ Thị Queensland) để nói riêng trường hợp của mình.
Trang Mạng: http://www.adcq.qld.gov.au ADCQ website: http://www.adcq.qld.gov.au

Điều gì hợp pháp và điều gì không? - What’s legal and what’s not?
Các luật chi phối hành nghề buôn hương được quy định trong Đạo Luật Buôn Hương (Qld) 1999 (PA)
và Đạo Luật Hình Sự Queensland 1899 (CC).

Cấp Giấy Phép và Đăng Ký cho Người Buôn Hương - Licensing and registration of
sex workers
Bạn không cần phải có giấy phép hoặc đăng ký để hành nghề buôn hương ở Queensland.
Có hai hình thức hành nghề buôn hương hợp pháp ở Queensland:
Làm việc trong nhà đèn đỏ có giấy phép cung cấp dịch vụ
Làm việc riêng lẽ ở nhà (Kinh doanh một người hay Người Hành Nghề Tư Riêng)
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Bất cứ hình thức hành nghề buôn hương nào khác đều không hợp pháp ở Queensland. Để làm việc
trong nhà đèn đỏ có giấy phép bạn buộc phải xuất trình giấy chứng nhận có khám sức khỏe sinh lý
hiện hành. Điều nầy không bắt buộc đối với người hành nghề tư riêng.

Hành Nghề Buôn Hương là Gì? - What is prostitution?
Dưới Đạo Luật Hình Sự (s229E) ý nghĩa của buôn hương (mãi dâm) là:
(1) Một người hành nghề mãi dâm khi nào người đó cung cấp hay đề nghị cung cấp, cho người khác,
dưới sự sắp xếp có tính cách thương mại, bất cứ các sinh hoạt sau đây:
(a) giao cấu tình dục;
(b) thủ dâm;
(c) khẩu dâm;
(d) ngoài giao cấu, thủ dâm hay khẩu dâm, bất cứ hoạt động nào có liên hệ đến việc người nầy sử
dụng thân xác người kia nhằm thỏa mãn tình dục của mình có gần gủi thể xác.

Buôn Hương Không Hợp Pháp - Unlawful Prostitution
Buôn hương phạm pháp nghĩa là sự mãi dâm qua đó các người buôn hương tư riêng dùng chỗ
chung với đồng nghiệp, kết tập với các thực thể (như các đại lý phục vụ bên ngoài hoặc phòng xoa
bóp), hoặc những ai cố tình tham dự vào dịch vụ cung cấp buôn hương.
Điều nầy không áp dụng đối với người buôn hương ở nhà đèn đỏ có giấy phép, miễn là tuân theo các
giới hạn mà giấy phép đó dành cho nhà đèn đỏ.

Người Nhận Tin Nhắn – CC s229HA(5) - Message Takers – CC s229HA(5)
Là người buôn hương tư riêng bạn không được mướn nhân viên tiếp tân nhưng bạn có thể có người
lấy nhắn tin. Người lấy tin nhắn:
 Chỉ có thể lấy tin nhắn để bảo đảm người buôn hương ấy được an toàn
 Phải nhận tin nhắn từ chính người buôn hương
 Người lấy tin nhắn không được là người buôn hương
 Chỉ được lấy tin nhắn cho một người buôn hương mà thôi.

Tài Xế - CC s229HA(4)(B)(ii) - Drivers – CC s229HA(4)(B)(ii)
Người buôn hương tư nhân hiện có thể mướn người làm tài xế miễn là người đó có giấy phép hiệu
lực để thực hiện các chức năng của một người kiểm soát đám đông. Giấy phép nầy được cấp bởi
Văn Phòng Giao Thương Công Bằng (Office of Fair Trading) dưới Đạo Luật cho Người Cung Cấp
Bảo Vệ (Qld) 1993. Người tài xế:
 chỉ được giữ vai tài xế không hơn mức cần thiết khi tham gia vào việc phục vụ buôn hương
 Chỉ có thể làm việc cho một người buôn hương mà thôi

Các Vệ Sĩ/Hộ Vệ – CC s229HA(4)(B)(i) - Security/Bodyguards – CC s229HA
(4)(B)(i)
Người buôn hương tư riêng có thể mướn vệ sĩ miễn là người đó có giấy phép thực hiện các chức
năng của một vệ sĩ. Giấy phép nầy được Văn Phòng Giao Thương Công Bằng (Office of Fair
Trading) cấp dưới Đạo Luật Cung Cấp Hộ Vệ (Qld) 1993. Vệ sĩ:
 Chỉ được đóng vai trò vệ sĩ không hơn không kém khi dự vào việc phục vụ buôn hương
 Chỉ có thể làm việc cho một người buôn hương mà thôi.
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Vệ sĩ và Tài Xế có thể cùng một người được không? - Can the Bodyguard & Driver
be the same person?
Bạn có thể mướn một người vừa làm vệ sĩ vừa làm tài xế miễn là người đó có cả hai giấy phép thích
hợp dưới Đạo Luật Cung Cấp Hộ Vệ (Qld) 1993, và làm việc chỉ cho một người buôn hương ờ một
thời gian ấn định nào.

Quảng Cáo – Đạo Luật Nghề Buôn Hương (Qld) 1999 –s92- s96C - Advertising –
Prostitution Act (Qld) 1999 - s92 - s96C
Có những hướng dẫn quảng cáo đặc biệt mà các người buôn hương cần tuân theo:
Quy luật chung là:
 nếu cung cấp dịch vụ sinh lý thì không được dùng chữ XOA BÓP trong các quảng cáo – đây
bao gồm tay xoa dịu (hand relief) hay kết thúc vui vẻ (happy ending) – s95
 không được mô tả dịch vụ của mình trong các quảng cáo – s93(1)
 thương lượng các cách phục vụ qua điện thoại không được xem như quảng cáo. bạn được
quyền mô tả các dịch vụ mà bạn cung cấp qua điện thoại cũng như những gì mà bạn không
cung cấp. bạn có thể thảo luận mức phí bạn thu và việc thoa bóp có được gồm chung với
dịch vụ hay không. điều nầy quan trọng bởi vì khách thường muốn có dịch vụ nào đó nhưng
sẽ thất vọng nếu dịch vụ đó lại không có trong suốt buổi hẹn.
 quảng cáo không được dùng đài phát thanh, truyền hình, điện ảnh hoặc quay video để công
bố – s93(3)
 quảng cáo không được khuyến dục ai đó tìm việc làm như là người buôn hương –s94
 bạn không thể quảng cáo phục vụ bên ngoài có tính xã hội mà lại cung ứng tình dục.
Lãnh vực nầy có thể có nhiều phát sinh. Nếu bạn không chắc là quảng cáo của bạn phù hợp
với các điều lệ hay không thì bạn có thể tiếp xúc với PLA (Prostitution Licensing Authority
(Đạo Luật Nghề Buôn Hương) hoặc đến trang mạng của họ:
www.pla.qld.gov.au/advertising/userGuideApprovFormAdvertPros.htm

Hành nghề ở tư gia - Working from your own home
Bạn có thể làm việc từ tư gia bao lâu mà bạn là người duy nhất cung cấp dịch vụ sinh lý ở chỗ đó.
Nếu đây cũng là chỗ thường trú của người phối ngẫu của bạn, người đó có thể được phép ở chỗ đó
nhưng không được dự vào việc thương lượng, gặp hoặc chào khách, trả lời điện thoại và dò hỏi hoặc
thụ hưởng nguồn tài chánh nào từ thu nhập của người buôn hương. Nếu người phối ngẫu không có
nguồn lợi tức riêng thì cảnh sát có thể cho rằng người phối ngẫu có thụ hưởng về tài chánh từ việc
buôn hương của bạn và tố họ theo điều CC s229H hoặc 229F. Xin lưu ý mỗi hoàn cảnh cá nhân mỗi
khác và kết quả sẽ tùy theo sự điều tra cảnh sát.
Nếu bạn có một hợp đồng thuê nhà thì bạn nên xét xem trong đó có kèm theo điều kiện được kinh
doanh tại đó ra sao hay không.

Làm việc trên đường phố và ba rượu - Street and bar work – PA s73
Kiếm khách ở nơi công cộng để buôn hương là bất hợp pháp. Khách kiếm bạn để mua hương ở nơi
công cộng cũng bất hợp pháp. Bạn có thể bị truy tố nếu bạn đưa chi tiết về bạn cho khách, ở các nơi
công cộng như quán nước, sòng bạc, họp đêm, khách sạn, đường phố, câu lạc bộ, và trạm dừng của
xe tải. Để săn bằng chứng cảnh sát thường giả trang làm khách hay người buôn hương vậy họ được
miễn điều lệ trên.
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Nhà Nghĩ và Khách Sạn - Motels and hotels
Điều hợp pháp là người buôn hương tư riêng hành nghề từ phòng nhà nghỉ hay khách sạn. Ngược
lại, điều phạm pháp là có hai hay nhiều người buôn hương hơn nữa hành nghề chung với nhau, vậy
nếu bạn hành nghề từ chỗ ở mà không làm một mình thì bạn sẽ phạm pháp.
Nếu người quản lý nhà nghỉ hành xử một cách kỳ thị khi từ chối người buôn hương chỗ ở vì người đó
hành nghề buôn hương, thì các điều khoản của Đạo Luật Chống Kỳ Thị 1991 có thể áp dụng cho
trường hợp đặc biệt của bạn.
Tuy nhiên, nếu nhà nghỉ hay khách sạn có đặt ra trong hợp đồng mà bạn ký với họ khi lấy chỗ ở, điều
kiện không được dùng chỗ ở nầy để làm ăn hoặc kiếm lợi tức, thì điều nầy không thể gọi là kỳ thị,
miễn là quản lý khách sạn hay nhà nghỉ áp dụng điều lệ nầy cho tất cả người khách.
Luật hiện nay đã không nêu rõ xem coi người quản lý nhà nghỉ hay khách sạn có quyền hay không có
quyền từ chối một người buôn hương tư riêng chỗ trọ với lý do họ sẽ sử dụng phòng trọ đó để hành
nghề buôn hương hợp pháp.
Tốt nhất bạn nên chọn nhà nghỉ hay khách sạn nào có cảm tình với người buôn hương.

Dẫn Dắt Làm Nghề Buôn Hương - CC s229G - Procuring prostitution – CC s229G
Theo luật định, dẫn dắt người làm nghề buôn hương có nghĩa là “cố ý lôi kéo hay tuyển mộ người
nào cho mục đích khai thác tình dục”. Xem như phạm pháp nếu tiến dẫn một người:
 tham gia vào dịch vụ buôn hương cả ở Queensland hoặc nơi nào khác hoặc
 rời khỏi Queensland để buôn hương ở nơi khác hoặc
 đến Queensland với cùng mục đích hoặc
 khiến người nào rời nơi thường trú của mình ở Queensland nhằm mục đích buôn hương, dù
ở Queensland hay nơi nào khác.
Nếu bạn dẫn dắt người nào đó tới cho mục đích buôn hương thì đây là tội hình sự và hình phạt tối đa
là 7 năm tù. Nếu người mà bạn dẫn dắt chưa tới tuổi trưởng thành hay là người khiếm trí thì bạn có
thể bị án tối đa là 14 năm tù ở.

Cố tình tham gia vào nghề buôn hương do người khác – CC s229H - Knowingly
participating in prostitution by another - CC s229H
Trong khi hành nghề buôn hương tư riêng (thí dụ không ở nhà đèn đỏ có giấy phép) cảnh sát có thể
tố bạn nếu bạn “cố tình tham gia” với một người khác để hành nghề buôn hương.
Bạn có thể bị tố nếu bạn:
 chia sẻ địa điểm hay nhà ở với một người buôn hương khác mặc dù cả hai không làm việc
cùng một lúc
 cung ứng phục vụ với các người buôn hương khác - nhị trùng hay làm trong hợp tác xã
 giới thiệu khách hàng cho những người buôn hương khác
 có người bạn ở một bên để bảo hộ cho mình
 dùng thẻ tín dụng của người khác để trả tiền quảng cáo hay các nhu yếu phẩm
 dùng thẻ (Simcard) điện thoại di động của người khác
 hành nghề trong nhà đèn đỏ không có giấy phép
 làm việc cho một đại lý phục vụ bên ngoài và cung cấp dịch vụ sinh lý
 làm việc trong phòng xoa bóp mà cũng cung cấp dịch vụ sinh lý (gồm có tay xoa dịu hay ‘kết
cuộc vui tươi’).
 Người khác có thể bị tố nếu họ:
 cung cấp trợ giúp tài chánh hay tài nguyên khác (như thẻ tín dụng, điện thoại) để giúp bạn
thực hiện buôn hương như đặt làm quảng cáo, thuê chỗ ở, mua điện thoại cho bạn.
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lái xe đưa bạn đến các cuộc hẹn mà không có giấp phép thích hợp để làm thế
làm vệ sĩ trên các địa điểm mà không có giấy phép thích hợp để làm chuyện đó
cung cấp dịch vụ ở quầy tiếp tân, tiếp khách, hướng dẫn hoặc phân phối các cú điện thoại
hay các hình thức nhắn tin khác, lấy hẹn hoặc nhận tiền giùm.

Luật về Bao Cao Su ở Queensland – PA s77A - Condom laws in Queensland – PA
s77A
Ở Queensland điều bất hợp pháp là đề nghị cung cấp dịch vụ tình dục cho thân chủ mà không dùng
đồ phòng bịnh (bao cao su nam (condom)), bao cao su nữ (femidom) và đập (dam) hay lá chắn nước
miếng. Chúng ta phải bảo vệ chống lại việc làm tình thâm nhập và khẩu nhập để tránh bị truy tố về
tội thiếu trách nhiệm ngăn ngừa mắc bịnh truyền qua đường sinh dục.
Cũng không hợp pháp nếu thân chủ đòi phục vụ sinh lý mà không sử dụng đồ phòng bịnh, làm hư
hỏng, phá vỡ hoặc lấy đi đồ phòng bịnh.
Thân chủ cố tình làm hư hại, sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng đồ phòng bịnh mà họ biết bị hư hại,
được xem là phạm tội và có thể bị Tòa quy tội và tuyên phạt.
Nên lưu ý rằng cảnh sát có thể giả bộ là khách hàng để dụ bắt các người buôn hương bằng cách xin
giao cấu hoặc khẩu dâm mà không cần đồ ngừa bịnh.
Dùng bao tay để dùng tay xoa dịu là chính sách áp dụng trong nhà đèn đỏ có giấy phép, tuy vậy chưa
phải là điều bắt buộc pháp lý đối với các người buôn hương tư riêng ở Queensland.

Thế nào là khẩu dâm? - What is oral sex?
Khẩu dâm có định nghĩa do Hình Luật Queensland 1899 cung cấp.
Tiết 229E (5) định nghĩa khẩu dâm có nghĩa là:
 dùng bất cứ phần nào của miệng của một người nầy tiếp xúc với bất cứ phần nào của bộ
phận sinh dục hay hậu môn của người kia

Thế nào là giao cấu tình dục? - What is sexual intercourse?
Giao cấu tình dục có nghĩa được quy định bởi Hình Luật Queensland 1899.
Tiết 229D định nghĩa giao cấu như sau:
 thâm nhập tới bất cứ khoảng nào của âm đạo, âm hộ hoặc hậu môn của người nầy bởi bất
cứ phần cơ thể nào của người kia
 người nầy thâm nhập tới bất cứ khoảng nào của âm đạo, âm hộ hoặc hậu môn của người kia
dùng một vật nào đó
 sự thâm nhập nầy không kể tới sự thâm nhập được thực hiện vì mục đích y học hay thi hành
công pháp chánh đáng.

Lương tâm phải bảo vệ sức khỏe sinh lý - Sexual health duty of care
Theo tiết 143 của Đạo Luật Sức Khỏe Công Công (Qld) 2005, một người cấm không được cố tình
hay vô độ:
 khiến cho ai đó bị nguy cơ nhiễm một thứ bịnh được xác nhận cần khống chế
 làm ai nhiễm một bịnh phải một thứ bịnh đã được xác nhận cần khống chế
Tuy nhiên, một người sẽ phạm tội nếu, khi người kia bị nguy cơ nhiễm bịnh, người đó
 đã biết người kia đã bị nhiễm bịnh; và
 tình nguyện chấp nhận nguy cơ bị truyền nhiễm
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Nếu bạn muốn biết một bịnh được báo cáo cần khống chế là gì thì bạn có thể đến tiết 63 của Đạo
Luật Sức Khỏe Công Cộng (Qld) 2005. Bấm lên chỗ nối phía dưới thì bạn sẽ được dẫn tới Đạo Luật
Sức Khỏe Công Cộng.
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/P/PubHealA05.pdf
Đạo Luật Buôn Hương (Qld) 1999 ghi ra những gì được xem là các bịnh hay lây qua tình dục (nhiễm
trùng) như những bịnh sau đây (tất cả đều xảy ra ở bộ phận sinh dục):











Chancroid (bịnh hạ cam)
Donovanosis (ung nhọt loét da)
Genital chlamydia (Bịnh truyền nhiễm)
Genital herpes (when lesions are visible) (nổi mụm khi vết thương thấy được)
Genital warts (when lesions are visible) (sùi mào gà) (khi vết thương thấy được)
Gonorrhoea (Bịnh lậu)
Human immunodeficiency virus (HIV) (có vi khuẩn thiếu chất miễn nhiễm ở người)
Lymphogranuloma venereum (hoa liễu nỗi hạch ở háng)
Syphilis (giang mai)
Bịnh hoặc điều kiện khác được luật định.

Một người buôn hương sẽ phạm pháp nếu hành nghề trong nhà đèn đỏ trong suốt bất kỳ thời gian
nào trong đó người ấy biết mình đã bị bịnh truyền nhiễm lây qua đường sinh lý. Điều nầy dựa trên
căn bản rằng bạn đã biết mình mắc bịnh qua tình dục trừ khi bạn cho thấy:
 Khám nghiệm hay thử nghiệm y tế đã được thực hiện vào đúng những lúc được yêu cầu
đúng theo các quy luật; và
 Có điều hợp lý rằng người buôn hương tin tưởng rằng mình đã không bị mắc bịnh truyền qua
sinh lý.

Các Nhà Đèn Đỏ hành nghề có giấy phép - Licensed brothels
Thật hợp pháp khi làm việc với các người buôn hương khác trong nhà đèn đỏ được cấp giấy hành
nghề bởi Cơ Quan Chức Năng Cấp Giấy Phép cho Nghề Buôn Hương. Khi bạn còn làm việc trong
nhà đèn đỏ có giấy phép thì bạn phải bị chi phối bởi các quy luật sau:
 người buôn hương không được tham gia buôn hương trong nhà đèn đỏ có giấy phép khi
mình có tính truyền nhiễm qua đường sinh lý
 bạn phải có giấy chứng minh sức khỏe sinh lý hiện hành
 bạn không cần có giấy phép hành nghề hay đăng ký để làm việc trong nhà đèn đỏ hay như
một người hành nghề tư riêng
 bạn cần phải xuất trình căn cước của mình để chứng minh rằng bạn trên 18 tuổi, tuy nhiên
phải thừa nhận rằng người buôn hương rất mong muốn không ai biết danh tánh mình nhưng
lại không có quyền chọn lựa cho hay không cho căn cước của mình được phép chụp ảnh lại.
Điều lệ được chấp nhận được theo các thông tin hướng dẫn của Giới Chức Năng Cấp Giấy
Hành Nghề Buôn Hương.
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