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প্রিয় প্রিতামাতা অথবা 

অপ্রিিাবক: 

 

 

Office of the Chancellor 52 

Chambers Street | New York, NY 10007 212 374 

0200 tel | 212 374 5588 fax 

nycchancellor@schools.nyc.gov email 

 

আিনার সন্তাননর স্বাস্থ্য আমানের কানে গুরুত্বিূর্ ণ প্রবষয়  প্রনউ ইয়কণ প্রসটি িাবপ্রিক সু্কিসমূনে, স্বাস্থ্য প্রিক্ষার ক্লাসগুনিা 

সপ্রেিংসতা এবিং আঘাত-িাপ্রি প্রবষনয় সুরক্ষার জনয েক্ষতা অজণন এবিং প্রবপ্রিন্ন িাঠ; িাবানবগ এবিং মানপ্রসক স্বাস্থ্য; িুটি 

এবিং িারীপ্ররক কম ণকাণ্ড; তামাক, অযািকেি এবিং অনযানয মােকদ্রনবযর বযবোর; িাপ্ররবাপ্ররক স্বাস্থ্য এবিং য ৌনতা; 

HIV/AIDS; এবিং বযক্তিগত ও যিািা স্বাস্থ্য  অন্তিভ ণি আনে  নতভন ‘যেিথ এড ওয়াকণস্ ইপ্রনপ্রিনয়টিি’ (স্বাস্থ্য প্রিক্ষা 

উনেযাগ)-এ যময়র প্রড ব্লাক্তজও’র বেভ বাপ্রষ ণক প্রবপ্রননয়াগ আমানের সকি সু্কনি স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রিক্ষায় সোয়তা িোননর 

মাধ্যনম প্রিক্ষাথীনের সুস্বানস্থ্র িপ্রত DOE-এর িপ্রতশ্রুপ্রতনক যজারোর করনব  

 

প্রনউ ইয়কণ যেি প্রডিািণনমন্ট অব এডভ নকিন (NYSED), প্রমডি ্এবিং োই – উিয় সু্কনি এক-যসপ্রমোর যেিথ্ এডভ নকিন 

(স্বাস্থ্য প্রিক্ষা) যকাস ণ বাধ্তযামূিক কনরনে  এই ক্লানস প্রিক্ষাথীরা কীিানব সুস্থ্-সবি জীবন ািন করনত িানর এবিং 

ঝুুঁ প্রকিূর্ ণ আচরর্ এড়ানত িানর, তা যিনে  প্রমডি্ এবিং োই সু্কি স্বাস্থ্য প্রিক্ষার ক্লানসর িানঠর মনধ্য আনে য ৌন স্বাস্থ্য 

প্রবষনয় প্রবপ্রিন্ন প্রিক্ষা  া আিনার সন্তাননর বয়স উিন াগী  এটি K-12 যেনড যেি কতত ণক বাধ্যতামূিক করা বাপ্রষ ণক 

HIV/AIDS প্রবষনয় িানঠর ির, বাড়প্রত িাঠয  

 

য ৌন স্বাস্থ্য প্রবষনয়র িাঠ উঠপ্রত বয়নসর প্রিক্ষাথীনেরনক স্বাস্থ্য সনচতনতার সটঠক তথয িোন এবিং এসব প্রননয় আনিাচনার েক্ষতা 

িোন কনর  া তানের জনয সুস্থ্ এবিং সুরপ্রক্ষত থাকার প্রসদ্ধান্ত েেনর্ সোয়ক েয়  আমানের সক্তিপ্রিত িক্ষয েনে সু্কি-বয়সী 

প্রকনিার-প্রকনিারীনের য ৌন কম ণকাণ্ড প্রবিপ্রিত করা  

 

আমরা জাপ্রন য  আমানের প্রিক্ষাথী ও তানের িপ্ররবারবনগ ণর প্রবপ্রিন্ন ধ্রননর প্রবশ্বাস, সিংস্কত প্রত ও আচার-আচরর্ রনয়নে  

যসসব মূিযনবাধ্ আিনানের সন্তাননর জীবননর যমৌপ্রিক, আবপ্রিযক প্রেকপ্রননেণিনা  একজন প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক 

প্রেনসনব, জন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ এবিং HIV/য ৌনবাপ্রেত যরাগ সিংক্রমর্ (STI) িপ্রতনরানধ্র মত প্রকেভ  িানঠ আিনার সন্তাননক 

অিংিেের্ করনত না যেয়ার অপ্রধ্কার আিনার রনয়নে  আিপ্রন তানক িপ্ররোর (অযাবপ্রেননন্স) অথবা অনযনযা য ৌন 

স্বাস্থ্য প্রবষয়ক প্রিক্ষার িাঠ যথনক অিসারর্ করনত িানরন না  আিনার সন্তাননক যকান্ িাঠগুনিানত অিংিেের্ 

করনত না প্রেনত চাইনেন - যসপ্রবষনয় যকানও িশ্ন থাকনি, অনুেে কনর আিনার সন্তাননর সু্কনির প্রিক্তন্সিযাি, িযানরন্ট 

যকাঅপ্রডণননির, অথবা যেিথ্ এডভ নকিন (স্বাস্থ্য প্রিক্ষার) প্রিক্ষনকর সানথ কথা বিুন  

 

আিপ্রন  প্রে আিনার সন্তাননক জন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ এবিং HIV/STI-র ক্লানস অিংিেের্ করনত প্রেনত না চান, 

আিনার সন্তাননর প্রিক্তন্সিযানির কানে প্রচটঠ প্রেনয় তা জাপ্রননয় প্রেন  এই প্রচটঠনত উপ্রিপ্রেত থাকনত েনব য : 
 

 জন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ এবিং HIV/STI  িপ্রতনরাধ্ িদ্ধপ্রতর ক্লাস চিাকানি আিনার সন্তান ক্লাসরুনম উিপ্রস্থ্ত 

থাকনব না; এবিং 

 বাপ্রড়নত আিপ্রন আিনার সন্তাননর সানথ এইসব িপ্রতনরাধ্ প্রবষনয় আনিাচনা করনবন  
 

অনয সকি প্রবষনয়র মতই, প্রিতামাতা এবিং অপ্রিিাবকগর্ই সন্তাননর িথম এবিং সবনচনয় িিাবিািী প্রিক্ষক  

প্রিতামাতা, অপ্রিিাবক এবিং সু্কি – সবার িক্ষয এক: আমরা প্রিক্ষাথীনের সব বয়নস এবিং জীবননর িপ্রতটি স্তনর সুস্থ্-

সবি যেেনত চাই  আিনার সন্তাননক শুধ্ু য ৌন স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রবষনয় নয়, যেিথ্ এডভ নকিন (স্বাস্থ্য প্রিক্ষার) ক্লানসর 

সকি িানঠ যস কী প্রিেনে তা ক্তজনেস করুন  আিপ্রন  প্রে আিনার সন্তাননর যেিথ্ এডভ নকিন (স্বাস্থ্য প্রিক্ষার) ক্লাস 

সম্পনকণ আরও জাননত আেেী েন, তার প্রিক্তন্সিযাি এবিং প্রিক্ষকনের সানথ কথা বিুন  এোড়া, সুস্থ্-সবি 

জীবন ািননর যেষ্ঠ উিায় প্রেনসনব আিপ্রন য টি প্রবশ্বাস কনরন, যসটি আিনার সন্তান জানন প্রকনা তা প্রনক্তিত করুন  

 

প্রবনীত, 

 

প্ররচাডণ এ. কারানজা (Richard A. Carranza) 

mailto:nycchancellor@schools.nyc.gov
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