
Người chuyển giới ở Ichitos



▪Tại Peru, 20,8% Phụ nữ Chuyển giới sống 

chung với HIV *

Iquitos có một tổ chức cộng đồng các phụ nữ 

chuyển giới mang tên Red Trans Loreto.

* Giám sát Trọng điểm 2014 - MINSA

Đôi điều bạn nên biết:



1.- ĐỊA ĐIỂM NƠI CÁC PHỤ NỮ CHUYỂN GIỚI 
THƯỜNG GẶP GỠ 

2.-XÁC ĐỊNH QUẦN THỂ MỤC TIÊU

3.-TIẾP CẬN QUẦN THỂ ĐÃ XÁC ĐỊNH THEO HỒ SƠ 
CỦA CÁC PHỤ NỮ CHUYỂN GIỚI VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ 
HỘI CỦA HỌ 

4.-TẠO MÔI TRƯỜNG TIN CẬY ĐỂ TIẾN HÀNH TIẾP 
CẬN VÀ MỜI QUẦN THỂ NÀY THAM GIA THỬ NGHIỆM 
LÂM SÀNG TỰ NGUYỆN

5.-ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CỦA PHỤ NỮ CHUYỂN 
GIỚI ĐỂ TUYỂN CHỌN VÀ DUY TRÌ ĐOÀN HỆ NGHIÊN 
CỨU

Quy trình Tuyển chọn



Xác định những khu vực để vận 

động các phụ nữ chuyển giới

CÁC QUẬN:

IQUITOS 

BELEN 

SAN JUAN

PUNCHANA 



Nhóm tuyển chọn tiến hành lập bản đồ khu vực 

thực địa đã xác định

Vị trí các khu vực nơi họ di chuyển

Phụ nữ Chuyển giới



▪Phân tích các đối tượng tiềm 
năng sẽ như thế nào.

▪ Không phán xét trước  

▪ Tạo môi trường an toàn và 
bảo mật cho tình nguyện viên.

▪ Duy trì cách nói chuyện quyết 
đoán cho phép tiếp cận đầy đủ

Xác định quần thể mục tiêu



Đặc điểm của phụ nữ 

chuyển giới ở Iquitos: 

▪Vui vẻ, hài hước, lãng mạn, 

tinh thần đổi mới.

▪Hay nghi ngờ

▪ Nhiều người bị bạo hành, 

mức độ di chuyển cao, bị gia 

đình bỏ rơi.

Chi tiết về phụ nữ chuyển giới và môi 

trường xã hội



Tiếp cận quần thể đã xác định thông 

qua các hoạt động thực địa

Hoạt động trong đội thể thao Các chương trình và bữa tối tri ân



Tiếp cận quần thể đã xác định thông 

qua các hoạt động thực địa

Bóng chuyển bãi biển và phòng ngừa Khiêu vũ trên thuyền



▪ Người tuyển chọn là người 
chuyển giới hoặc tìm kiếm 
một mắt xích liên kết là thủ 
lĩnh hoặc chị cả của nhóm

▪ Trước khi tiếp cận phụ nữ 
chuyển giới, xem xét mức độ 
hiểu biết và điều chỉnh thông 
điệp và ngôn ngữ của chúng 
ta.

Trong khi tuyển chọn

Nhưng làm cách nào chúng ta tiếp cận họ?



Theo nghề nghiệp của họ ở Iquitos 

chúng ta xác định đó là: 

▪Bán súp dạo 

(Làm ban đêm)

▪Bán đồ ăn dạo

(Làm ban ngày)

▪Nhà tạo mẫu

▪Làm mẹ

▪Vận động viên bóng chuyền 

▪Những người ở các chợ hoặc 
trên phố (TS)  

▪Các thiếu niên (gieo mầm)

Chúng ta xác định môi trường của 

phụ nữ chuyển giới



Đánh giá các ưu tiên của bạn về 

Tuyển chọn và giữ chân: 

Học viện Làm đẹp 



▪ Học viện Làm đẹp 

▪ Các buổi đi dạo ở vùng nông thôn

▪ Các lớp học phát triển (Bijouterie)

Chiến lược: 



Tại trung tâm nghiên cứu của chúng tôi: 

• Một cô gái chuyển giới là 
người tiếp đón

• Đào tạo liên tục về giới 
tính và các vấn đề trong 
cộng đồng LGBTQ

• Chăm sóc thân thiện và 
hòa nhập

• Xếp lịch theo thời gian 
trống của đối tượng tham 
gia

• Tôn trọng sự tự nhận 
thức cá nhân



Các hoạt động để giữ chân: 

Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Belen Nữ hoàng Lễ hội Chuyển giới 



Các hoạt động để giữ chân: 

Các buổi chụp ảnh 

Học viện Làm đẹp



% QUẦN THỂ CHUYỂN GIỚI TRONG 

THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG AMP

QUẦN THỂ ĐƯỢC 

TUYỂN CHỌN 

SỐ LƯỢNG %

ĐỒNG TÍNH NAM 159 84,6

PHỤ NỮ CHUYỂN GIỚI 29 15,4

TỔNG CỘNG 188 100



Chiến lược Hiệu quả: 

NGƯỜI CHUYỂN GIỚI ở Iquitos

Đánh giá lại Cộng đồng Chuyển giới ở Iquitos

Hoa hậu Amazonas
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