প্রিয় প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবক:
আমমপ্রিকাি মানু ষ যেসব মািাত্মক স্বাস্থ্যগত সমসযা যমাকাপ্রবলা কমিমে, HIV/AIDS হমলা সবমেময় গুরুতিগুমলাি একপ্রি। HIV
আক্রান্ত মানু ষমক বহু বেি সু স্থ্ িাখমত প্রেপ্রকৎসা-প্রবজ্ঞান অসাধািণ অগ্রগপ্রত অর্জন কমিমে। তািিিও, এি যকানও প্রনিাময়
যনই, এবং আমিা আমামেি প্রিক্ষাথজীমেি সংক্রমণ যথমক প্রনিািে িাখমত সহায়তা যেয়াি একমাত্র উিায় হমে প্রিক্ষা।
প্রনউ ইয়কজ যেি এডুমকিন প্রডিািজমমন্ট এবং প্রনউ ইয়কজ প্রসপ্রি প্রডিািজমমন্ট অি এডুমকিন (NYC DOE) সমপ্রিত স্বাস্থ্য প্রিক্ষাি
অংি প্রহমসমব HIV/AIDS প্রবষময় প্রিক্ষা প্রকন্ডািগামিজন যথমক 12 যগ্রড িেজন্ত সকল প্রিক্ষাথজীি র্নয বাধযতামূ লক কমিমে।
HIV/AIDS িাঠ্যক্রম ো NYC DOE, NYC-এি প্রিক্ষাথজীমেি র্নয িস্তুত কমিমে, তা বয়স ও িপ্রিিক্কতা অনু োয়ী উিেু ক্ত।
উোহিণস্বরূি, প্রকন্ডািগামিজমন, প্রিক্ষাথজীিা কীিামব মানু ষ অসু স্থ্ হয় ও কীিামব প্রনিাময় লাি কমি যসপ্রবষময় প্রিখমব। যগ্রড 7এ, কীিামব HIV িিীমিি িপ্রতমিাধ বযবস্থ্ামক আক্রমণ কমি, অযালমকাহল ও ড্রাগ বযবহামিি ঝুুঁপ্রক, এবং
প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক অথবা তত্ত্বাবধানকািীমেি সামথ িাবপ্রবপ্রনমময়ি গুরুত্ব সম্পমকজ প্রিক্ষাথজীিা প্রিখমব। হাই স্কুমলি িাঠ্যসমূ হ,
HIV সংক্রমণ, যেৌনবাপ্রহত যিাগ সংক্রমণ (মসক্সু য়াপ্রল ট্র্যান্সপ্রমমিড ইনমেকিন, STI), এবং ইোপ্রবরুদ্ধ গিজাবস্থ্াি ঝুুঁপ্রকমত
যেলমব যেসব আেিণ, প্রিক্ষাথজীমেি যসগুমলা িপ্রিহাি কিা সম্পমকজ যিখামব।
প্রিতামাতা বা আইনী অপ্রিিাবক প্রহমসমব, HIV/AIDS সম্পপ্রকজত িামঠ্ি প্রকেু প্রকেু অংি, ো HIV/যেৌনবাপ্রহত যিাগ
িপ্রতমিামধি প্রবপ্রিন্ন িদ্ধপ্রত সম্পপ্রকজত, যসগুমলা িাঠ্ যথমক আিনাি সন্তানমক প্রবিত িাখাি অপ্রধকাি আিনাি আমে। “অিি
আউি” (নাম িতযাহাি) কিা োমব এমন িপ্রতমিাধক িাঠ্যক্রমগুমলা HIV/AIDS প্রকউপ্রিকুলামম প্রেপ্রিত কিা আমে, ো
অনলাইমন https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/ ওময়বসাইমি িাওয়া োমব।
আিপ্রন েপ্রে োন আিনাি সন্তান এই িাঠ্ যথমক অবযাহপ্রত িাক, আিনামক অবিযই আমাি কামে একপ্রি প্রেপ্রঠ্ প্রেমত হমব, যেিায়
প্রনম্নপ্রলপ্রখত প্রবষয়গুমলা যলখা থাকমত হমব:
আিনাি সন্তান “অিি আউি” (নাম িতযাহাি) কিা োমব এমন িপ্রতমিাধক িাঠ্যক্রমগুমলা েলাকামল ক্লাসরুমম
থাকমব না; এবং বাপ্রিমত আিপ্রন িপ্রতমিাধ প্রবষময় প্রিক্ষাোন কিমবন।
আিনাি সন্তানমক HIV/AIDS সম্পমকজ কথা বলমত উৎসাপ্রহত করুন। এিা কিমল, আিনাি সন্তামনি HIV সংক্রমণ সম্পমকজ
সমেতনতা আমিা বৃ প্রদ্ধ কিমব, এবং আিপ্রন ও আিনাি সন্তানমক যেমলমমময়মেি স্বাস্থ্য ও তামেি িপ্রবষযমতি সু িক্ষাি র্মনয
যেৌন সঙ্গম যথমক প্রবিত থাকা যে সবমেময় গুরুত্বিূ ণজ ও কােজকি িন্থা, যস প্রবষময় আমলােনাি সু মোগ কমি যেমব।
আমামেি স্কুল ওময়লমনস কাউপ্রন্সমল সংপ্রিষ্ট হমত অথবা HIV/AIDS প্রবষময় একপ্রি PTA উিস্থ্ািনা সমিয় কিমত আমিা
আিনামক স্বাগত র্ানাই। এই িাঠ্যক্রমম আিপ্রন কীিামব আমামেি সহায়তা কিমত িামিন, যসপ্রবষময় আিনাি সন্তামনি
প্রিক্ষক, িযামিন্ট যকাঅপ্রডজমনিি, অথবা আমাি সামথ আলাি করুন। এই প্রবষয় সম্পমকজ েপ্রে আিনাি যকামনা িশ্ন থামক,
অনু গ্রহ কমি আমামেি ________________ নম্বমি যোন করুন!

প্রবনীত,

প্রিপ্রন্সিযাল
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