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:APPENDIX I 
Sample Parent Notification Letters 

.12-: Sample letter notifying parents about HIV/AIDS lessons; for grades KLetter A 

 

 عزیزی والدین یا رسپرست: 

 
HIV/AIDS  فت نن ۔ طبی میدان میں پیشر ن مسائل میں ےس ایک ہے جس ےس امریکیوں کو سامنا کرنا پڑا ہے  HIVصحت ےک انتہائی سنگیں

، اور تعلیم یہ ایک  ۔ پھر بیھ، اسکا کوئی عالج نہیں ہے  سالوں تک صحتمند رکھنن میں بہت کامیائی حاصل یک ہے
ن

ےس متاثرہ افراد کو کاف
۔ مئیں ایسا ذریعہ ہے جس ےس ہم اپ ےک نتی ہیلتھ ایڈ ورکس  de Blasioنن طلبا یک جراثیم ےس آلودہ ہونن ےس بچنن میں مدد کرسکتے ہیں

یم کو ہمارے تمام اسکولوں میں صحت یک تعلیم میں ظیک طلبا یک صحت ےک لتں ُپرع  DOEآغازکار میں متعدد سالوں یک رسمایہ کاری 
۔

ی
 مدد کو بڑھا کر مستحکم کرے یک

 
یک تعلیم بطور جامع صحت یک   HIV/AIDS( کا مطالبہ ہے کہ NYCDOEت محکمئہ تعلیم اور نیویارک شہر محکمئہ تعلیم )نیویارک ریاس

۔  12تعلیم ےک ایک جز کنڈرگارٹن ےس گریڈ  نن نیویارک شہر ےک  NYCDOEکا نصاب جو   HIV/AIDSتک ےک تمام طلبا کو فراہم یک جانی
، کنڈرگارٹن میں بچے سیکھنے ہیں کہ لوگ کس طرح بیمار پڑنے ہیں طلبا ےک لتں تیار کیا ہے وہ عمر اور ن

ً
۔ مثال شوونما ےک لحاظ ےس موزوں ہے

۔ گریڈ  ، الکوحل اور منشیات   HIVمیں بچے سیکھنے ہیں کہ  7اور کس طرح ٹھیک ہوجانے ہیں کس طرح مدافعبے نظام پر اثر انداز ہوئے ہے
یا نگہداشت فراہم کنندگان ےک ساتھ ابالغ یک اہمیت۔ ہائی اسکول میں اسباق طلبا کو  ےک استعمال ےک خطرات، اور والدین / رسپرستوں

ن ) HIVسکھانے ہیں کہ ایےس طرِز عمل ےس کیےس بچا جانی جو انہیں  ( اور ناخواستہ حمل ےک STIs، جنیس طور پر منتقل کردہ انفیکشین
۔  خطرے ےس دوچار کرنے ہیں

 
ےک ان اسباق ےس مستثبنی کروالیں جو  HIV/AIDSبطور ایک والدین یا قانوئن رسپرست ےک، آپکو حق حاصل ہے کہ آپ اپنن بچے کو 

HIV / ۔ بچاو ےک ان "اوپٹ آوٹ" اسباق یک ن ےس بچاو ےک طریقے سیکھانے ہیں نصاب میں  HIV/AIDSجنیس طور پر منتقل کردہ انفیکشین
، جو آن ل  : نشاندیہ یک گبی ہے curriculum-https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-2012-ئن ہے

/edition 
 

، آپ ےک لتں مجھے ایک  خط لکھنا لزیم ہے جس میں بیان کیا جانی کہ:  اگر آپ چاہنے ہیں کہ آپ ےک بچے کو استثبنی کردیا جانی
 

 ےک اسباق ےک دوران آپ کا بچہ کالس روم میں نہ ہو؛ اور ؤ "اوپٹ آوٹ" بچا 

 ۔ ؤ آپ اپنن بچے کو بچا
ی

 ےک بارے میں گھر پر بتائیں ےک

یک منتقیل ےک بارے میں   HIV یک ےک بارے میں آپ ےس بات کرنن یک حوصلہ افزائی کریں۔ ایسا کرنا آپ ےس اپنن بچے  HIV/AIDSاپنن بچے یک 
، اور آپ اور آپ ےک بچے ےک لتں اس پر بات چیت کرنن ےک مواقع فراہم کرسکتا ہے کہ کس طرح  آگایہ کو بڑھانن میں مدد کرسکتا ہے

ت ےس بچنا بچوں ےک لتں انیک صحت اور مستقبل ک ۔ؤ و محفوظ کرنن کا اہم ترین اور مجنیس مبارسر  ثر ترین طریقہ ہے
 

۔  HIV/AIDSیک   PTAبن اسکول بہبود کونسل میں شمولیت یا ہم اپ مقدم کرنے ہیں ےک بارے میں پیشکشوں کو ہم آہنگ کرنن کا خیں
۔ اگر آپ ےک اس  اپنن بچے ےک استاد، والدین رابطہ کار، یا مجھ ےس اس بارے میں بات کریں کہ آپ کس طرح اسباق میں مدد کرسکتے ہیں

 لت ہیں تو، برانی مہربائن مجھ ےس ______________ پر رابطہ کریں۔پروگرام ےک بارے میں کوئی سوا
 

 
 مخلص،

 
 

 
 پرنسپل

https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/
https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/
https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/
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