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ھره ورځ د فوق العاده الستھ راوړنې 

 لپاره د ھر زده کونکي ھڅول

 د مینځني ښوونځي او د لیسې محترم والدین/سرپرستانو:

وغتیا جامع د کالیفورنیا د سالم ځوانانو قانون لھ مخې اړین دي چې لږترلږه یوځل پھ مینځني ښوونځي کې او یوځل پھ لیسھ کې زده کونکو تھ د جنسي ر
ښوونھ او مواد باید لھ طبي پلوه  مخنیوي ښوونھ تدریس شي، چې د اوم ټولګي څخھ باید پیل شي. ) دHIVښوونھ او د انساني معافیت د ضعف ویروس (

قانون وایی چې دا ښوونھ او مواد باید  صحیح، ھدفي، عمر سره مناسب او د ټولو زده کونکو پشمول وي، لکھ څنګھ چې پھ قانون کې تعریف شوي دي.
 یا نورو د ډاډ وړ لویانو سره د انسان جنسي لیوالتیاو پھ اړه وغږیږي.زده کونکي وھڅوي چې د والدین، سرپرستانو 

 د دې ښوونې موخھ ده:

او د نورو لھ جنسي الرې لیږدیدونکي  HIVزده کونکو تھ الزمي پوھھ او مھارتونھ ورکول چې خپلھ جنسي او د بیاتولید روغتیا د  •
 عفونیتونو او د ناغوښتل شوي بالربتوب څخھ محافظت کړي.

ه کونکو تھ د اړتیا وړ پوھھ او مھارتونھ ورکړي چې ھغوی ورتھ د تنکي ځوانانو د ودې او پراختیا، د بدن انځور، جنډر، جنسي زد •
 الرښود، اړیکو، واده، او کورنۍ پھ تړاو د سالم چلند خپلولو لپاره اړتیا لري.

 جنسي لیوالتیا د انساني ودې د نورمھال برخې پھ توګھ وګڼي. •
د مخنیوي ښوونھ الستھ راوړي او د دې  HIVکړي چې زده کونکي جامع، ھراړخیز، صحیح، او بې پرې جنسي روغتیا او د ډاډ وړاندې  •

 ھدف بشپړولو لپاره ښوونکو تھ واضح وسیلې او الرښود برابر کړي.
 زده کونکو تھ د سالم، مثبت، او خوندي اړیکو او چلند درلودو لپاره الزمي پوھھ او مھارتونھ ورکړي. •

ښوونھ باید لھ طبي  ښوونھ باید زده کونکي وھڅوي چې د جنسیت او جنسي لیوالتیا پھ اړه د والدین، سرپرستانو یا نورو د باور وړ لویانو سره وغږیږي.
 پدې کې باید دا الندې موارد شامل وي: پلوه صحیح، عمر سره مناسب او د ټولو زده کونکو پشمول وي.

مخنیوي او د درملنې  STIsاو د  HIV) پھ اړه معلومات، پشمول د انتقال، د STIsیږدیدونکي عفونیتونو (او د نورو جنسي الرې ل HIVد  •
 تصدیب شوي میتودونھ FDAلپاره د 

د مخنیوي لپاره یوازینۍ قطعي الره ده، او د جنسي  STIsاو نورو  HIVپدې اړه معلومات چې پرھیز یا ډډه کول د ناغوښتلي بالربیدو او  •
 فعالیت د ځنډولو د ارزښت پھ اړه معلومات

 ) د ټولنیز لیدلوري پھ تړاو غږیدلAIDSاو د ایډز ( HIVد  •
 د جنسي او بیاتولید روغتیا پاملرنې لپاره سرچینو تھ د السرسي پھ اړه معلومات •
وا تصویب شوي مخنیوي میتودونھ، د بالربیدو پایلې، د زیږون نھ مخکې پاملرنھ، او د لخ FDAد بالربتوب پھ اړه معلومات، پشمول د  •

 نوي زیږیدلي ماشوم د خوندي تسلیمۍ قانون
 د جنسي الرښود او جنډر پھ اړه معلومات، پشمول د جنډر منفي بیلګھ ای تصور زیان •
 د سالم اړیکو پھ اړه او د ناسالم چلند او حالتونو پھ اړه معلومات •

ھمدارنګھ د بورډ  د مخنیوي جامع ښوونې لپاره کارول کیدونکي موادو بیاکتنھ وکړي. HIVالدین او سرپرستان فرصت لري د جنسي روغتیا او د و
دفتر  څپرکي کاپي ترالسھ کولو لپاره د ولسوالۍ 6او  5برخو، او د کالیفورنیا د سالم ځوانانو قانون  51934او  51938، د ښوونې کوډ 6142.1پالیسي 

ټولګي لپاره د خپل ماشوم د ژوند ساینس ښوونکي، د لیسې لپاره د روغتیا  ام7کھ تاسې کومې پوښتنې لرئ، مھرباني وکړئ د  څخھ غوښتنھ کولی شئ.
 ساینس ښوونکي یا د لیسې مدیر سره اړیکھ ونیسئ.

پھ لیسھ کې، د روغتیا  صاب پھ کارولو سره تدریس کوي.ټولګي کې، د ژوند ساینس ښوونکی د بورډ لخوا تصویب شوي د مثبت مخنیوي ن ام7پھ 
 د ایالت قانون تاسې تھ اجازه درکوي چې خپل ماشوم د دې تدریس لھ یوې برخې یا لھ ټول تدریس څخھ وباسئ. ساینس ښوونکی دا تدریس کوي.

عاف کیدی چې د جنډر، جنډر شناخت، جنډر څرګندولو، مھرباني وکړئ یادداشت کړئ: زده کونکي د تدریس، موادو، پرزینټیشن یا پروګرام څخھ نشي م
وی د فعالیت جنسي لیدلوري، تبعیض، ځورونې، ازارولو، ویرولو، اړیکو یا د کورنۍ پھ اړه بحث کوي، او د انساني بیاتولید غړو یا تناسلي آلو او د ھغ

د مخنیوي جامع تعلیم کې ګډون وکړي، نو مھرباني  HIVد کھ تاسې نھ غواړئ چې ستاسې زده کونکی د جنسي روغتیا او  پھ اړه بحث نھ کوي.
 پورې د خپل زده کونکي د روغتیا ساینس ښوونکي یا د ښوونځي مدیر تھ لیکلې غوښتنھ وسپارئ. وکړئ تر 

 
 

 پھ درنښت،
 

 کیرستي شرویډر
 د نصاب او تدریس او د مسلکي پراختیا رییس
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