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الھام بخشیدن بھ ھر متعلم تا ھر روز 
 ای کسب نمایدالعادهدستاورد خارق

 ولی/سرپرست محترم متوسطھ و لیسھ:

موده است کھ تعلیم صحت جنسی و تعلیم وقایھ از وایرس نقص سیستم ) مکلف نCalifornia Healthy Youth Actقانون جوانان سالم کالیفرنیا (
طبق تعریف قانون،  ) حداقل یک بار در مکتب متوسطھ و یک بار در لیسھ قبل از رفتن بھ صنف ھفتم بھ متعلمین تدریس شوند.HIVدفاعی انسانی (

این قانون مکلف نموده است کھ تعلیم و مطالب باید  تمامی متعلمین باشد.تعلیم و مطالب باید از نظر طبی صحیح، عینی، متناسب با سن و دربرگیرنده 
 متعلمین را تشویق کنند تا در مورد تمایالت جنسی انسان با والدین، سرپرست خود یا اشخاص کالنسال مورد اعتماد دیگری گفتگو کنند.

 ھدف این تعلیم این است کھ:

ھای مقاربتی و در مقابل و غیره عفونت HIVز صحت جنسی و باروری خود در مقابل ھا و دانش الزم برای محافظت امتعلمین مھارت •
 حاملگی ناخواستھ را فراگیرند.

ھا و دانش مورد ضرورت خود برای کسب نگرش صحی در مورد رشد و بلوغ دوران نوجوانی، تصور از بدن خود، متعلمین مھارت •
 اگیرند.جنسیت، گرایش جنسی، روابط، ازدواج و فامیل را فر

 آگاھی از تمایالت جنسی بھ حیث بخش معمول بلوغ انسان افزایش داده شود. •
دریافت کنند و ابزارھا و طرزالعمل  HIVمتعلمین تعلیم جامع، یکپارچھ، صحیح و غیرمتعصبانھ در مورد صحت جنسی و وقایھ از  •

 مشخصی جھت تحقق این ھدف در اختیار معلمین قرار گیرند.
 خطر را فراگیرند.و دانش الزم برای داشتن روابط و رفتارھای صحیح، مثبت و بی ھامتعلمین مھارت •

تعلیم  کنند. تعلیم باید متعلمین را تشویق کنند تا در مورد تمایالت جنسی انسان با والدین، سرپرست خود یا اشخاص کالنسال مورد اعتماد دیگری گفتگو
 باید بشمول موارد ذیل باشد: نده تمامی متعلمین باشد.باید از نظر طبی صحیح، متناسب با سن و دربرگیر

 STIsو  HIVبرای وقایھ از  FDAھای مورد تایید ، از جملھ سرایت، روش(STIs)ھای مقاربتی و غیره عفونت HIVمعلومات در مورد  •
 و تداوی

است، و معلومات در  STIsو غیره  HIVمعلومات در مورد اینکھ جلوگیری تنھا روش مطمئن برای جلوگیری از حاملگی ناخواستھ و  •
 مورد ارزش بھ تاخیر انداختن فعالیت جنسی

 AIDSو  HIVھای اجتماعی نسبت بھ بحث و گفتگو در مورد نگرش •
 معلومات در مورد دسترسی بھ منابع برای مراقبت صحت جنسی و باروری •
مدھای حاملگی، مراقبت دوران حاملگی و قانون واگذاری ، پیاFDAھای جلوگیری مورد تایید معلومات در مورد حاملگی، از جملھ روش •

 امن نوزاد
 ھای منفی جنسیتیمعلومات در مورد گرایش جنسی و جنسیت، از جملھ صدمات کلیشھ •
 ھای مخربمعلومات در مورد روابط صحیح و پرھیز از انجام رفتارھا و موقعیت •

 شوند را مورد بررسی قرار دھند.استفاده می HIVتعلیم جامع صحت جنسی و وقایھ از والدین و سرپرستان این فرصت را دارند کھ مطالبی کھ برای 
قانون جوانان سالم  6و  5نامھ تعلیم و فصل نظام 51934و  51938ھای ، بخش6142.1ھایی از پالیسی ھیئت امنا توانید برای دریافت نسخھھمچنان می

ام، معلم ساینس و  7در صورت داشتن ھر نوع سوال، لطفا با معلم ساینس زندگی طفل خود در صنف  کالیفرنیا بھ دفتر ناحیھ تحصیلی درخواست دھید.
 صحت مقطع لیسھ یا مدیر مکتب بھ تماس شوید.

این تعلیم در لیسھ، معلم ساینس و صحت،  دھد.ام، معلم ساینس زندگی با استفاده از پروگرام درسی وقایھ مثبت مورد تایید ھیئت امنا تعلیم می7در صنف 
لطفا توجھ نمایید: متعلمین  دھد کھ متعلم خود را از تمامی یا بعضی از این تعلیم خارج سازید.قانون ایالت بھ شما این اجازه را می دھد.را ارائھ می

گرایش جنسی، تبعیض، آزار و  ھایی کھ در مورد جنسیت، ھویت جنسی، ابراز جنسیت،ھا یا پروگرامتوانند از اشتراک در تعلیم، مطالب، سخنرانینمی
در صورتی کھ  پردازند معاف شوند.کنند و بھ مبحث اعضای تناسلی انسان و کارکردھای آنھا نمیاذیت، بدماشی، ارعاب، روابط یا فامیل بحث می

حت یا مدیر مکتب از اشتراک نماید، لطفا بھ معلم ساینس و ص HIVتان در تعلیم جامع صحت جنسی یا وقایھ از عالقمند نیستید متعلم
 درخواست کتبی دھید.طریق

 
 

 با احترام،
 

 )Kirsti Schroederکرستی شرودر (
 مدیر، پروگرام درسی و تعلیم و رشد مسلکی
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