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প্রিয় প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবক:  

আিনার সন্তাননর স্বাস্থ্য আমানের কানে গুরুত্বিূর্ ণ প্রবষয়  প্রনউ ইয়কণ প্রসটি িাবপ্রিক সু্কনি আমরা স্বাস্থ্য 

সম্পপ্রকণত প্রিক্ষার ক্লাস ননই যানত অনযানয গুরুত্বিূর্ ণ প্রবষয় েড়াও িাপ্ররবাপ্ররক সুস্থ্তা, নযৌনতা ও HIV/AIDS, 

ইতযাপ্রে বয়স অনুযায়ী প্রিক্ষা অন্তিভ ণক্ত আনে  নতভন ‘নেিথ এড ওয়াকণস্ ইপ্রনপ্রিনয়টিি’ (স্বাস্থ্য প্রিক্ষা উনেযাগ)-এ 

নময়র প্রড ব্লাজিও’র বেভ বাপ্রষ ণক প্রবপ্রননয়াগ আমানের সকি সু্কনি স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রিক্ষায় সোয়তা িোননর মাধ্যনম 

প্রিক্ষাথীনের সুস্বানস্থ্র িপ্রত DOE-এর িপ্রতশ্রুপ্রতনক নিারোর করনব   

 

িপ্ররসংখ্যান নথনক িানা যায় নয, আমানের অননক প্রিক্ষাথী আনে যানের 13 বের বয়সী েওয়ার আনগই নযৌনতায় 

প্রিপ্ত েনে; অননক প্রিক্ষাথী আনে যানের একাপ্রধ্ক নযৌনসঙ্গী আনে; এবং অননক প্রিক্ষাথী আনে যারা নযৌনবাপ্রেত 

নরাগসংক্রমর্ (STIs) এবং HIV/AIDS-এর প্রবরুনে িপ্রতনরাধ্ক গ্রের্ কনর না  আমানের নেনিনমনয়নের নযৌনতা এবং 

ঝুুঁ প্রকিূর্ ণ আচরনর্র প্রিপ্ত েওয়ার সম্ভাবয আিংকািনক িপ্ররর্প্রত সম্পনকণ প্রিক্ষা িোনন আমানের একটি গুরুত্বিূর্ ণ 

িূপ্রমকা রনয়নে  আমানের অবিযই প্রিক্ষাথীনেরনক প্রচপ্রকৎসাগতিানব সটিক তথয এবং িাবপ্রবপ্রনমনয়র েক্ষতা িোন 

করনত েনব যা তানের সুস্থ্ ও প্রনরািে থাকনত সোয়ক েনব  নসই িনক্ষয, প্রমডি ও োই সু্কনি বাধ্যতামূিক এক 

নসনমস্টার, সমপ্রিত স্বাস্থ্য প্রিক্ষা নকানস ণ বয়স অনুযায়ী উিনযাগী নযৌন স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রিক্ষা, সানথ সানথ িপ্রত বের 

K-12 নগ্রনডর প্রিক্ষাথীনের িনয HIV/AIDS সম্পপ্রকণত প্রিক্ষা  বাধ্যতামূিক  

নসই িনক্ষয, প্রমডি ও োই সু্কনি বাধ্যতামূিক এক নসনমস্টানর, অবিযই সাপ্রব ণক স্বাস্থ্য প্রিক্ষা (নেিথ্ এডভ নকিন) নকানস ণ 

বয়স উিনযাগী নযৌন স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রিক্ষার িািািাপ্রি বাধ্যতামূিক HIV/AIDS িািয িপ্রত বের K-12 নগ্রনডর 

প্রিক্ষাথীনের গ্রের্ করনত েনব   

আমরা বুজঝ নয, আমানের প্রিক্ষাথী ও তানের িপ্ররবারবনগ ণর প্রবপ্রিন্ন িকার প্রবশ্বাস, সংসৃ্কপ্রত ও আচার-আচরর্ রনয়নে  

একিন প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক প্রেনসনব, িন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ প্রবষয়ক প্রকেভ  নযৌন স্বাস্থ্য ও HIV/AIDS িািয এবং 

HIV/নযৌনবাপ্রেত নরাগ সংক্রমর্ েড়াননার িেপ্রত সংক্রান্ত িািযনত আিনার সন্তাননক অংিগ্রের্ করনত না নেয়ার 

অপ্রধ্কার আিনার রনয়নে  প্রকন্তু আিপ্রন তানক প্রবরত রাখ্ার ক্লাস অথবা অনযানয নযৌন স্বাস্থ্য প্রবষয়ক প্রিক্ষার িাি 

নথনক অিসারর্ করনত িানরন না  আিনার সন্তাননক নকান্ অনুিীিনীনত অংিগ্রের্ নথনক প্রবরত রাখ্নত 

িানরন, তা প্রননয় যপ্রে নকান িশ্ন থানক তনব অনুগ্রে কনর আিনার সন্তাননর প্রিক্ষক, আমানের িযানরন্ট 

নকাঅপ্রডণননির অথবা আমার সানথ নযাগানযাগ করুন  এোড়াও আিনারা NYCDOE-এর িুনরা HIV/AIDS িািযক্রম 

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

ওনয়বসাইনি   

আিপ্রন যপ্রে আিনার সন্তাননক িন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ এবং HIV/STI িপ্রতনরাধ্ক িািয প্রবষয়ক ক্লানস অংিগ্রের্ করনত প্রেনত 

না চান, তােনি আিনানক অবিযই আমার কানে প্রননচর প্রবষয়গুনিা উনেখ্ কনর প্রচটি প্রেনত েনব:  

 িন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ এবং HIV/STI  িপ্রতনরাধ্ িেপ্রতর ক্লাস চিাকানি আিনার সন্তান ক্লাসরুনম উিপ্রস্থ্ত থাকনব 

না; এবং  

 বাপ্রড়নত আিপ্রন আিনার সন্তাননর সানথ এইসব িপ্রতনরাধ্ প্রবষনয় আনিাচনা করনবন   

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

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

সবি নেখ্নত চাই  যখ্ন আমানের প্রিক্ষাথীনের সানথ নযৌনতা প্রবষয়ক আনিাচনা িসঙ্গটি আসনব, আমানের প্রমপ্রিত 

িক্ষয েনে সু্কি-বয়সী প্রকনিার-প্রকনিারীনের নযৌন কম ণকাণ্ড প্রবিপ্রিত করা  নেিথ্ এডভ নকিন (স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রিক্ষা) 

ক্লানস কী প্রিখ্নে এবং সুস্থ্ িীবনযািননর িনয আিনারা নযিা িানিা বনি প্রবশ্বাস কনরন তা তারা িানন প্রকনা নসিা 

প্রনজিত েনত আিনার সন্তাননক িশ্ন করার িননয আমরা উৎসাে প্রেজে  নযৌন স্বাস্থ্য সম্পনকণ সন্তাননর সানথ আিপ্রন 

নয আনিাচনা কনরন নসগুনিা ক্লানস স্বাস্থ্য প্রবষয়ক নয প্রিক্ষা তারা িানে নসগুনিানক আিনার িাপ্ররবাপ্ররক 

মূিযনবানধ্র সানথ িাসপ্রঙ্গক করনব  িুনি, নেিথ্ এডভ নকিন (স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রিক্ষা) বযািানর নকাননা িশ্ন থাকনি, 

প্রকংবা আমানের সু্কনির নেিথ্ এডভ নকিন িািযক্রম িয ণানিাচনা করনত চাইনি অনুগ্রে কনর আিনার সন্তাননর 

প্রিক্ষনকর বা আমার সানথ নযাগানযাগ করুন   

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