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السيد(ة) الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر:
إن صحة طفلكم مهمه جدا ً بالنسبة لنا .في المدارس العامة بمدينة نيويورك ،تتضمن حصص التربية الصحية مهارات ودروس حول منع
العنف والوقاية من اإلصابات؛ والصحة العقلية والعاطفية؛ والتغذية واألنشطة البدنية؛ والتبغ والخمور وغيرها من المخدرات؛ والصحة
العائلية والجنسية؛ وفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز ()HIV/AIDS؛ والصحة الشخصية وصحة المستهلك .إن استثمارات العمدة دي
بالسيو de Blasio /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.
تتطلب إدارة التعليم لوالية نيويورك ( )NYSEDحاليا ً تقديم دورة دراسية متكاملة في التربية الصحية ،خالل فصل دراسي واحد ،في كل
من المدارس المتوسطة والثانوية .يتعلم الطالب في هذه الفصل كيفية عيش حياة صحية وتجنب االنخراط في سلوكيات محفوفة
بالمخاطر .إن دروس التربية الصحية للمدارس اإلعدادية والثانوية تشمل دروسا ً حول الصحة الجنسية مناسبة لسن طفلك .هذا باإلضافة
المقررة من طرف الوالية حول فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز من صف الروضة إلى الصف .12
إلى الدروس السنوية
ّ
تزود دروس الصحة الجنسية تالميذنا المراهقين بمعلومات طبية دقيقة ومهارات للتواصل لمساعدتهم في اتخاذ قرارات تساعد على حماية
صحتهم وسالمتهم .إن هدفنا المشترك هو تأخير ممارسة النشاط الجنسي في سن الشباب.
إننا نتفهم أن تالميذنا وعائالتهم لديهم تشكيلة متنوعة من المعتقدات والثقافات والتقاليد المختلفة .إن هذه القيم العائلية تمثل المبادئ
األساسية والجوهرية لحياة طفلكم .وأنتم كآباء وأولياء أمور ،لكم الحق في إبقاء طفلكم خارج بعض الدروس المتعلقة بتنظيم النسل وطرق
الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ( /)HIVاألمراض المنتقلة عن طريق الجنس ( .)STIولكن ال يمكنكم منع طفلكم من حضور
حصص الوقاية من اإلدمان أو غيرها من حصص الصحة الجنسية .إذا كان لديكم أسئلة حول الحصص التي يمكنكم منع طفلكم من
حضورها ،نرجو منكم التحدث إلى مدير المدرسة ،أو منسق شؤون اآلباء ،أو معلم التربية الصحية بمدرسة طفلكم.
إذا رغبتم في إعفاء طفلكم من حضور دروس تنظيم النسل والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية /األمراض المنتقلة عن طريق
الجنس ( ،)HIV/STIفعليكم كتابة خطاب إلى مدير مدرسة طفلكم .يجب أن يتضمن الخطاب على ما يلي:
•

يجب عدم تواجد طفلكم في الفصل أثناء الحصص المتعلقة بتنظيم النسل وطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/
واألمراض المنتقلة عن طريق الجنس ()HIV/STI؛

•

وأنكم ستقومون بتزويد طفلكم بتوجيهات حول الوقاية من هذا المرض في المنزل.

وكما هو الحال في جميع المجاالت ،فإن اآلباء وأولياء األمور يقومون بدور المعلم األول واألكثر تأثيرا ً بالنسبة للطفل .يتشارك اآلباء و
أولياء األمور و المدرسة في هدف مشترك :إننا نريد أن يتمتع التالميذ في كل األعمار بصحة جيدة في جميع مراحل حياتهم .إسأل طفلك
حول ما يدرسه في حصة التربية الصحية في جميع الدروس ،وليس فقط تلك المتعلقة بالصحة الجنسية .إذا كنت تود معرفة المزيد حول
حصة التربية الصحية لطفلك ،تكلم مع مديره ومعلّميه .وباإلضافة لذلك ،تأكد من أن طفلك يعلم بأن ما تعتقده هو أفضل الطرق من أجل
التمتع بحياة صحية.
مع خالص االحترام والتقدير،

Richard A. Carranza
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