APPENDIX I:
Sample Parent Notification Letters
Letter A: Sample letter-notifying parents about HIV/AIDS lessons; for grades K-12.
السيد(ة) الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر:
يعتبر فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز ( )HIV/AIDSأحد أخطر المشكالت الصحية التي واجهت األمريكيين على اإلطالق .لقد
حقق التقدم في الطب أشواطا ً كبيرة في ابقاء األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب ( )HIVبصحة جيدة لسنوات عديدة.
غير أنه إلى اآلن غير قابل للشفاء ،ويبقى التعليم هو الوسيلة الوحيدة التي نستطيع من خاللها مساعدة تالميذنا على حماية أنفسهم من
العدوى .إن استثمارات العمدة دي بالسيو التي بلغت  24مليون دوالر في مبادرة التوعية الصحية ( )Health Ed Worksقامت
بتعزيز إلتزام إدارة التعليم تجاه صحة التالميذ عن طريق زيادة الدعم للتوعية الصحية في جميع مدارسنا.
وتتطلب كالً من إدارة التعليم لوال ية نيويورك وإدارة التعليم لمدينة نيويورك تقديم التعليم عن فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإليدز
( )HIV/AIDSلجميع التالميذ في الصفوف من صف الروضة حتى الصف  ،12كجزء من التعليم الصحي الشامل .يتناسب منهج
( )HIV/AIDSالذي قامت إدارة التعليم بإعداده لتالميذ مدينة نيويورك ،مع سن ومرحلة نمو التالميذ .فعلى سبيل المثال ،يتعلم التالميذ في
صف الروضة كيف يصاب األشخاص باألمراض وكيف تتحسن صحتهم .وفي الصف  ،7يتعلم التالميذ كيف يؤثر فيروس ( )HIVعلى
جهاز المناعة ،ومخاطر استخدام الكحول والمخدرات وأهمية التواصل مع اآلباء وأولياء األمور ومع مقدمي الرعاية .تعلم حصص التوعية
بالمدرسة الثانوية التالميذ تجنب السلوكيات التي تعرضهم لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب ( )HIVواألمراض المنتقلة عن
طريق الجنس ( )STIsوالحمل غير المقصود.
ويحق لكم كآباء أو أولياء أمور إخراج أطفالكم من الحصص المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإليدز ( )HIV/AIDSالتي
تشرح طرق الوقاية من اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب ومرض اإليدز ( .)HIV/AIDSهذه الحصص المخصصة للوقاية التي
يحق لكم اختيار "عدم مشاركة" طفلكم فيها محددة في منهج ( )HIV/AIDSالمتوفر عبر اإلنترنت على الرابط
https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids -curriculum-2012-edition/
إذا أردتم اعفاء طفلكم ،يجب عليكم توجيه خطاب إلي يتضمن ما يلي:



أنَّه يتعين عدم تواجد طفلكم في غرفة الصف عند اعطاء دروس الوقاية التي يمكن "عدم المشاركة بها"؛ و
أنَّكم ستقومون بتعليمه طرق الوقاية في المنزل.

شجعوا طفلكم على التحدث معكم حول مرض اإليدز ( .)HIV/AIDSإن القيام بذلك من شأنه أن يعزز وعي طفلكم حول كيفية انتقال
ِّ
فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإليدز ( ،)HIV/AIDSويوفر فرصا ً لكم ولطفلكم لمناقشة كيف أن االمتناع عن العالقات الجنسية،
هو أكثر الطرق أهمية لألطفال لحماية صحتهم ومستقبلهم.
إننا نرحب بانخراطكم في مجلس الصحة المدرسية لدينا أو مساعدتكم في تنسيق العروض التقديمية لجمعية اآلباء والمعلمين حول مرض
اإليدز ( .)HIV/AIDSتحدَّثوا معي أو مع معلم طفلكم أو مع منسق شؤون اآلباء حول ما يمكنكم القيام به لدعم الدروس .إذا كانت لديكم
أسئلة حول هذا البرنامج ،المرجو االتصال بي على رقم الهاتف ___________________.
مع فائق االحترام والتقدير،

مدير(ة) المدرسة
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