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 السيد)ة( الوالد)ة( أو ولي)ة( األمر:

( أخطر المشكالت الصحية التي واجهت األمريكيين على اإلطالق. لقد حقق التقدم في HIV/AIDSيعتبر فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز )

( بصحة جيدة لسنوات عديدة. غير أنه إلى اآلن ال يمكن HIVالطب أشواطاً كبيرة في ابقاء األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب )

دي مارات العمدة الشفاء منه، ويبقى التعليم هو الوسيلة الوحيدة التي نستطيع من خاللها مساعدة تالميذنا على حماية أنفسهم من التقاط العدوى. إن استث

( قامت بتعزيز إلتزام إدارة التعليم تجاه صحة Health Ed Worksحية )مليون دوالر في مبادرة التوعية الص 24التي بلغت  de Blasioبالسيو/ 

 ية في جميع مدارسنا.حالتالميذ عن طريق زيادة الدعم للتوعية الص

يدز وتتطلب كالً من إدارة التعليم لوالية نيويورك وإدارة التعليم لمدينة نيويورك تقديم التعليم عن فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإل

(HIV/AIDS لجميع التالميذ في الصفوف من صف الروضة حتى الصف )منهج، كجزء من التعليم الصحي الشامل. يتناسب 12 (HIV/AIDS) 

ضة كيف يصاب الذي قامت إدارة التعليم بإعداده لتالميذ مدينة نيويورك، مع سن ومرحلة نمو التالميذ. فعلى سبيل المثال، يتعلم التالميذ في صف الرو

( على جهاز المناعة، ومخاطر استخدام الكحول HIV، يتعلم التالميذ كيف يؤثر فيروس )7اص باألمراض وكيف تتحسن صحتهم. وفي الصف األشخ

ات التي والمخدرات وأهمية التواصل مع اآلباء وأولياء األمور ومع مقدمي الرعاية. تعلم حصص التوعية بالمدرسة الثانوية التالميذ تجنب السلوكي

 ( والحمل غير المقصود.STIs( واألمراض المنتقلة عن طريق الجنس )HIVم لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب )تعرضه

( التي تشرح طرق HIV/AIDSويحق لكم كآباء أو أولياء أمور إخراج أطفالكم من الحصص المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإليدز )

(. هذه الحصص التي يحق لكم "إخراج" طفلكم منها محددة في HIV/AIDSبفيروس نقص المناعة المكتسب ومرض اإليدز )الوقاية من اإلصابة 

 المتوفر عبر اإلنترنت على الرابط  (HIV/AIDS) منهج
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 إذا أردتم اعفاء طفلكم، يجب عليكم توجيه خطاب إلي يتضمن ذلك.

 ينبغي أن ال يكون طفلكم في غرفة الصف عند اعطاء دروس الوقاية التي يمكن "عدم المشاركة بها"؛ وعليكم 

 المنزل. القيام بتعليمه طرق الوقاية في 

(. إن القيام بذلك من شأنه أن يعزز وعي طفلكم حول كيفية انتقال فيروس نقص HIV/AIDSشجعوا طفلكم على التحدث معكم حول مرض اإليدز )

طرق أهمية ، ويوفر فرصاً لكم ولطفلكم لمناقشة كيف أن االبتعاد عن العالقات الجنسية، تعد من أكثر ال(HIV/AIDS)المناعة المكتسبة ومرض اإليدز 

 لألطفال لحماية صحتهم ومستقبلهم.

إننا نرحب بانخراطكم  في مجلس الصحة المدرسية لدينا أو بمساعدتكم في تنسيق عروض جمعية اآلباء والمعلمين حول مرض اإليدز 

(HIV/AIDSتحدثوا مع معلم طفلكم، أو منسق شؤون اآلباء، أو تحدثو إلي شخصياً عما يمكنكم تقديمه لدعم ا .) لدروس. إذا كانت لديكم أسئلة حول

 المتطلبات الجديدة، المرجو االتصال بي على رقم الهاتف ___________________.

 مع خالص االحترام والتقدير،

 مدير)ة( المدرسة
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