APPENDIX I:
Sample Parent Notification Letters
Letter A: Sample letter notifying parents about HIV/AIDS lessons; for grades K-12.
প্রিয় প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবক:
আমমপ্রিকাি মানুষ যেসব মািাত্মক স্বাস্থ্যগত সমসযা যমাকামবলা কমিমে, HIV/AIDS হমলা যসগুমলাি অনযতম একটি
HIV আক্রান্ত মানুষমক বহু বেি সুস্থ্ িাখমত প্রিপ্রকৎসাপ্রবজ্ঞান অসাধািণ অগ্রগপ্রত অর্জন কমিমে তািিিও এি যকান
প্রনিাময় যনই, এবং প্রিক্ষাই হমে একমাত্র উিায় ো প্রিময় আমিা আমামিি প্রিক্ষাথীমিিমক সংক্রমণ যথমক
প্রনমর্মিিমক প্রনিািি িাখমত সহায়তা প্রিমত িাপ্রি নতু ন ‘যহলথ এড ওয়াকজস্ ইপ্রনপ্রিময়টিি’ (স্বাস্থ্য প্রিক্ষা উমিযাগ)-এ
যময়ি প্রড ব্লাজর্ও’ি একাপ্রধক বেমিি প্রবপ্রনময়াগ আমামিি সকল স্কুমল স্বাস্থ্য সম্পপ্রকত
জ প্রিক্ষায় সহায়তা িিামনি
মাধযমম প্রিক্ষাথীমিি সুস্বামস্থ্ি িপ্রত DOE-এি িপ্রতশ্রুপ্রতমক যর্ািিাি কিমব
প্রনউ ইয়কজ যেি এডুমকিন প্রডিািজ মমন্ট এবং প্রনউ ইয়কজ প্রসটি প্রডিািজ মমন্ট অব এডুমকিন (NYCDOE) সমপ্রিত স্বাস্থ্য
প্রিক্ষাি অংি প্রহমসমব HIV/AIDS অনুিীলনী প্রকন্ডািগামিজ ন যথমক 12 যগ্রড িেন্ত
জ সকল প্রিক্ষাথীি র্নয বাধযতামূলক
কমিমে HIV/AIDS িাঠক্রম ো NYCDOE, NYC-এি প্রিক্ষাথীমিি র্নয িস্তুত কমিমে, তা বয়স ও িপ্রিিক্কতা অনুোয়ী
উিেুক্ত উিাহিণ স্বরুি, প্রকন্ডািগামিজ মন প্রিক্ষাথীিা প্রিখমব কীিামব মানুষ অসুস্থ্ হয় ও কীিামব প্রনিাময় লাি কমি যগ্রড
7-এ, কীিামব HIV িিীমিি িপ্রতমিাধ বযবস্থ্ামক আক্রমণ কমি, অযালমকাহল ও ড্রাগ বযবহামিি ঝুুঁ প্রক, এবং
প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক অথবা তত্ত্বাবধানকািীমিি সামথ িাবপ্রবপ্রনমময়ি গুরুত্ব সম্পমকজ প্রিক্ষাথীিা প্রিখমব হাই স্কুমলি
িাঠযসমূহ, HIV সংক্রমণ, যেৌনবাপ্রহত যিাগ সংক্রমণ (STIs) এবং ইোপ্রবরুদ্ধ গিজাবস্থ্াি ঝুুঁ প্রকমত যেলমব যেসব আিিণ
প্রিক্ষাথীমিি যসগুমলা িপ্রিহাি কিা সম্পমকজ যিখামব
প্রিতামাতা বা আইপ্রন অপ্রিিাবক প্রহমসমব, HIV/AIDS সম্পপ্রকত
জ িামঠি প্রকেু প্রকেু অংি, ো HIV/যেৌনবাপ্রহত যিাগ
িপ্রতমিামধি প্রবপ্রিন্ন িদ্ধপ্রত সম্পপ্রকত
জ , যসগুমলা িাঠ যথমক আিনাি সন্তানমক প্রবিত িাখাি অপ্রধকাি আিনাি আমে
“অিি আউি” (নাম িতযাহাি) কিা োমব এমন িপ্রতমিাধক িাঠযক্রমগুমলা HIV/AIDS প্রকউপ্রিকুলামম প্রিপ্রিত কিা
আমে, ো অনলাইমন িাওয়া োমব https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/ ওময়বসাইমি
আিনাি সন্তামনি নাম িতযাহাি কিমত িাইমল, আিনামক অবিযই আমাি কামে একটি প্রিটঠ প্রিমত হমব, যেিায়
প্রনম্নপ্রলপ্রখত প্রবষয়গুমলা থাকমব:



আিনাি সন্তান “অিি আউি” (নাম িতযাহাি) কিা োমব এমন িপ্রতমিাধক িাঠযক্রমগুমলা িলাকামল
ক্লাসরুমম থাকমব না; এবং
আিপ্রন আিনাি সন্তানমক বাপ্রিমত িপ্রতমিামধি িদ্ধপ্রত সম্পমকজ িাঠিান কিমবন

আিনাি সন্তানমক HIV/AIDS সম্পমকজ কথা বলমত উৎসাপ্রহত করুন এিা কিমল, আিনাি সন্তামনি HIV সংক্রমণ
সম্পমকজ সমিতনতা আমিা বৃজদ্ধ কিমব, এবং আিপ্রন ও আিনাি সন্তানমক যেমলমমময়মিি স্বাস্থ্য ও তামিি িপ্রবষযমতি
সুিক্ষাি র্মনয যেৌন সঙ্গম যথমক প্রবিত থাকা যে সবমিময় গুরুত্বিূণ ও
জ কােকি
জ িন্থা, যস প্রবষময় আমলািনাি সুমোগ কমি
যিমব
আমামিি স্কুল ওময়লমনস কাউজিমল সংপ্রিষ্ট হমত অথবা HIV/AIDS প্রবষময় একটি PTA উিস্থ্ািনা সমিয় কিমত
আমিা আিনামক স্বাগত র্ানাই এই িাঠযক্রমম আিপ্রন কীিামব আমামিি সহায়তা কিমত িামিন, যসপ্রবষময়
আিনাি সন্তামনি প্রিক্ষক, িযামিন্ট যকাঅপ্রডমজ নিি, অথবা আমাি সামথ আলাি করুন এই যিাগ্রাম সংক্রান্ত আিনাি
যকান িশ্ন থাকমল, অনুগ্রহ কমি আমামক যোন করুন _ নম্বমি

প্রবনীত,
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