التاريخ
السادة آباء ،أو أولياء األمور ،أو األوصياء على التالميذ المقبولين الجدد بالمدرسة الثانوية:
إن التربية الصحية التي تعلم القدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة تمكن التالميذ من التمتع بإنتاجية أكثر في المدرسة والحياة .كمكمل
للتربية الصحية التي يتلقاها التالميذ ،يتطلب برنامج التثقيف حول فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز ( )HIV/AIDSالتابع إلدارة
التعليم بمدينة نيويورك تطبيق برنامج توفير الواقي الذكري ( )CAPفي المدارس العامة للمساعدة في تعزيز قدرات التالميذ على اتخاذ
القرارات في فصل التربية الصحية وخارجه .وفقا ً لقانون الوالية ،يمكن للتالميذ في الصفوف  ،12-9من خالل برنامج ( ،)CAPطلب
الحصول على واقي ذكري مجاني ،ومعلومات صحية دقيقة من الناحية الطبية ،وإحاالت صحية من قبل موظفين مدربين.
بإمكانك كوالد(ة) أو ولي(ة) أمر أو وصي(ة) أن تطلب من المدرسة عدم تزويد طفلك المراهق بالواقي الذكري .وفقا ً للمادة  2504من
قانون الصحة العامة ،فإنه ال يسمح لك بتقديم هذا الطلب إذا كان طفلك  )1يبلغ من العمر  18سنة أو أكثر؛ و /أو  )2إذا كان متزوجا ً
حاليا ً أو في السابق؛ و /أو  )3إذا كان والداً و /أو  )4مخول بحكم القانون إلعطاء الموافقة عن نفسه.
لطلب عدم تلقي طفلك الواقي الذكري من خالل برنامج ( ،)CAPيجب عليك كتابة خطاب موجه إلي شخصيا ً يتضمن ما يلي:






االسم الكامل للتلميذ
صف التلميذ
رقم هوية التلميذ (ملحوظة :إذا لم تكن لديك هذه المعلومات فسوف نقوم بتزويدك بها)
العبارة التالية( __________ " :االسم الكامل للتلميذ) ال يجب أن يتسلم الواقي الذكري من خالل برنامج توفر الواقي
الذكري".
توقيعك كوالد(ة) أو ولي(ة) أمر أو وصي(ة)

إذا قمت بتغيير رأيك وقررت أنه باستطاعة طفلك طلب الواقي الذكري ،فعليك أن تبعث برسالة لي شخصيا ً لتبلغني بذلك في أي وقت
خالل السنة الدراسية .يلتزم موظفو برنامج ( )CAPالمدربين بضمان السرية لجميع التالميذ ،بما في ذلك أولئك الذين ال يشاركون في هذا
البرنامج.
إننا نشجعكم على التحدث عن الصحة الجنسية وغيرها من الموضوعات الصحية في البيت لمساعدة أبنائكم البالغين الصغار على التمكن
من انتقاء خيارات صحية إيجابية .نشكركم على العمل معنا لمساعدة تالميذ مدينة نيويورك بالشعور بالقيمة والصحة والقدرة على التقدم
واالزدهار.
مع خالص االحترام والتقدير،
مديرة المدرسة
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