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عزیزی والدین یا سرپرست:
آپکے بچے کی صحت ہمارے لیے اہم ہے۔ نیویارک شہر پبلک اسکولوں میں ،صحت کی تعلیم کی کالسوں میں تشدد اور ضرر
لگنے سے بچاو؛ جذباتی اور ذہنی صحت؛ غذائیت اور جسمانی سرگرمی؛ تمباکو ،الکوحل اور دیگر منشات؛ خاندانی صحت اور
جنسیت؛ HIV/AIDS؛ اور ذاتی اور صارف کی صحت پر صالحیتیں اور اسباق شامل ہیں۔ مئیر  de Blasioکے نئے ہیلتھ ایڈ
ورکس آغازکار میں  24ملین کی سرمایہ کاری  DOEکی طلبا کی صحت کے لیے پُرعطمی کو ہمارے تمام اسکولوں میں صحت
کی تعلیم میں مدد کو بڑھا کر مستحکم کرے گی۔
نیویارک ریاست محکمہء تعلیم ( )NYSEDمڈل اور ہائی اسکول دونوں میں ایک سمسٹر کے لیے جامع صحت کی تعلیم کے کورس
طرز عمل میں
کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کالس میں طلبا سیکھتے ہیں کہ صحتمند زندگی کس طرح گزاری جائے اور خطرناک
ِ
مشغول ہونے سے کیسے بچا جائے۔ مڈل اور ہائی اسکول میں صحت کی تعلیم میں جنسی صحت کے متعلق اسباق شامل ہوتے ہیں
جو آپ کے بچے کی عمر کے متناسب ہیں۔ یہ گریڈز  K-12میں ساالنہ ریاستی الزمی  HIV/AIDSکے بارے میں اسباق کے عالوہ
ہے۔
جنسی صحت کے اسباق طلبا کو درست طبی معلومات اور ابالغی صالحیتیں فراہم کرتے ہیں تاکہ انہیں صحتمندانہ فیصلے کرنے
میں مدد ملے جو انہیں صحتمند اور محفوظ رکھیں۔ ہمارا مشترکہ ہدف اسکول عمر کے بچوں میں جنسی سرگرمی میں تاخیر کرنا
ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے طلبا اور انکے خاندانوں کے مختلف عقائد ،ثقافتیں اور رواج ہیں۔ یہ خاندانی اقدار آپ کے بچے کی
زندگی کے لیے بنیادی ،اہم رہنما خطوط ہیں۔ بطور ایک والدین  /سرپرست کے ،آپکو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے بچے کو کچھ
اسباق سے باہر نکلوالیں جو ضبط تولید اور /HIVجنسی طور پر منتقل کردہ انفیکشنز ( )STIسے بچاو کے طریقوں کے بارے میں
ہیں۔ آپ اپنے بچے کومباشرت سے اجتناب یا دیگر جنسی صحت کی تعلیم کی کالسوں سے نہیں ہٹا سکتے۔ اگر آپ کے اس بارے
میں سوال ہیں کہ آپ کن اسباق سے اپنے بچے کو اوپٹ آوٹ کرسکتے ہیں ،برا ِہ کرم اپنے بچے کے اسکول کے پرنسپل ،والدین
رابطہ کار ،یا صحت کی تعلیم کے استاد سے بات کریں۔
ٰ
استثنی کردیا جائے ،اپنے بچے کے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ضبط تولید اور  HIV/STIسے بچاو کے اسباق سے
پرنسپل کو ایک خط لکھیں۔ خط میں بیان کیا جائے کہ:
•

آپ کے بچے کو ضبط تولید اور  HIV/STIسے بچاو کے طریقوں کے اسباق کے دوران کالس روم میں نہیں ہونا
چاہیئے؛ اور

•

آپ اپنے بچے کو بچاو کے بارے میں گھر پر تدریس فراہم کریں گے۔

جیسا کہ تمام شعبوں میں ہے ،والدین اور سرپرست بچے کے اولین اور با اثر ترین اساتذہ ہوتے ہیں۔ والدین ،سرپرست اور اساتذہ
ایک مشترکہ ہدف رکھتے ہیں :ہم چاہتے ہیں کہ ہر عمر کے طلبا اپنی زندگیوں کے ہر پہلو میں صحتمند رہیں۔ اپنے بچے سے
پوچھیں کہ وہ صحت کی تعلیم کی کالسوں میں تمام اسباق میں کیا سیکھ رہا ہے ،نہ کہ صرف جنسی صحت سے متعلقہ اسباق
میں۔ اگر اپ اپنے بچے کی صحت کی تعلیم کی کالس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں ،اپنے بچے کے پرنسپل اور اساتذہ
سے بات کریں۔ اسکے عالوہ ،یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ جانتا ہے کہ ایک صحتمند زندگی گزارنے کے بہترین طریقے کیا ہیں۔
مخلص،

Richard A. Carranza
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