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  یک تریننگ (اموزش) ھمھ جانبھ در مورد تعلیمات  ۲۰۲۰بود برای بھار سال تعلیمی  کھ قرار ۸و  ۷: والدین شاگردان صنوف  بھ اطالع
جنسی دریافت کنند.  سالمت  

حوزه تعلیمی سنوان   از طرف:  

جنسی.، و تعلیمات سالمت  ۱۹بسبب ویروس کوید  دور  :  اموزش از راهموضوع  

 

از طریق اموزش از راه دور صورت خواھد گرفت. حوزه تعلیمی   ھ دلیل قرنطین و بستھ بودن مکاتب اموزش تعلیمات سالمت جنسیب 
برنامھ بتاریخ  این ماین تعلیمات را انجاام خواھد داد. راھنمایی چگونگی انجا ) تین تاک(یا   روش مدون برای شاگردان سنوان با بکار بردن

این روش اموزش جز نصاب تعلیمی فضای مجازی شده و رھنمایی ھای    ماه جون  بدسترس شما قرار خواھد گرفت. ۵ماه می الی  ۲۲
در (گوگل کالس روم) فراھم خواھند ساخت.  بیشتر را معلمین  

، والدین محترم باید موارد ذیل در نظر داشتھ باشند.از مندی ھای مخصوص اموزش انالین بخاطر فارمت و نی   

تا بتوانند بھ صنوف انالین اشتراک ، شاگردان باید گوشکی داشتھ و یک جای ارام بھ دور از سر و صدای اطفال خورد  خانھ  •
 کنن.

 پی وتوذیع دوباره نکنند.کاپی آن محفوظ است را کاو ھمچنان باید متوجھ باشید کھ شاگردان مواد درسی را کھ حق  •

الدین عالقمند  و اگر و ، د باقی میمان رس در سایت ھای اموزشی در دست  ،برای مرور والدین ، بخاطر داشتھ باشید کھ مواد اموزشی و درسی 
یا اگر والدینی میخواھد اوالد خود را از تریننگ  .www.sanjuan.edu/cshپر نمایند. را در این لینک مرور باشند میتوانند فورم ذیل 

 اموزش تعلیمات سالمت جنسی بیرون کند ، میتواند تقضای خودرا بھ معلم شاگرد ایمیل کند. 

و اموزش  تب مکلف است کھ تعلیمات سالمت جنسی اکلیفورنیا و قوانین حافظت از صحت و سالمت جوانان ، مکبر اساس قوانین ایالتی 
 را حد اقل یکبار در دوره متوسطھ  و یکبار در دوره  لیسھ ، کھ از  صنف ھفت شروع میشود را فراھم بسازد. جلوگیری  از (ایچ آی وی) 

 نین حفاظت از صحت و سالمت نوجوانان را در این لینک دریافت کنیدشما میتوانید معلومات بیشتر در مورد قوا

https://www.cde.ca.gov/ls/he/se/  . 

ساالن مورد  نسی باید جوانان را تشویق کند تا در مورد مسایل جنسی انسانی خویش با والدین و دیگر بزرگ آموزش تعلیمات سالمت ج
ظ طبی باید دقیق و صیح بوده و لحاظ سنی در ان نیز در نظر گرفتھ شود. اموزش  ااین تریننگ باید از لح اعتماد ازادانھ صحبت نمیاند.

 ا شامل شود. مذکور باید موارد ذیل ر

ارایھ معلومات راه ھای  ن ، و ھمچنا جنسی انتقال میابند قرابت ھایمعلومات در مورد (ایچ ای وی) و سایر امراضیکھ از طریق  •
 و تداوی  تثبیت شده حکومت فدرال.  جلوگیری

(ایچ ای وی) و دیگر امراض کھ از  حاملگی،   جلوگیری ازیگانھ راه مطمن   جنسی قرابتاز ، پرھیزمعلومات در مورد اینکھ  •
 جنسی در این سن و سال.طریق قرابت جنسی میشود است. و ھمچنان معلومات در مورد اھمیت بتاخیر انداختن فعالیت ھای  

 گفتگو و بحث در مورد نظریات اجتماعی مردم در باره (ایچ ای وی) و (ایدز). •
 ید مثل.و تول  جنسی معلومات در مورد دسترسی بھ مراقبت ھای  صحی   •
مراقبت ھای دوران   ھای حاملگی ،  روش ھای تثبیت شده فدرال برای جلوگیری از حاملگی، پیامید، معلومات در مورد حاملگی  •

 قانون تحویل دھی مصون نوزاد ( در صورتیکھ نخواھید طفل را نگھ دارید). و معلومات در مورد ، بارداری
 ، بشمول رفتار ھای منفی کلیشھ ای جنسیتی. معلومات در مورد تمایل جنسی و جنسیتی •
 غیر صحی جنسی. معلومات در مورد روابط مصون جنسی و خود داری از موارد و رفتار ھای  •

این لینک  را دراس  51939-51930کاپی دیجتالی معلومات در موارد قوانین حفاظفت از صحت نوجوانان کھ شماره کود ان شما میتوانید 
 شاگرد در صنف اجرا میشود.  . این اموزش توسط معلمCHYA-https://tinyurl.com/SJدریافت کنید 

زه میدھد کھ اگر خواستھ باشید اوالد تان را از این اموزش بیرون کنید. در صورتیکھ نخواستید شاگرد اموزش تعلیمات  ایالت بشما اجا نقانو
فراگیرد ، میتوانید تقضای تان را بصورت نامھ ، ایمیل و یا ھم مسج بھ معلم   سالمت جنسی  و یا ھم راه ھای جلوگیری (ایچ ای وی) را

 تان را از این اموزش بیرون کند.اوالد تان برسانید تا اوالد 

http://www.sanjuan.edu/csh
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