প্রিয় প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবক:
আিনার সন্তাননর স্বাস্থ্য আমানের কানে গুরুত্বিূ র্ণ প্রবষয়। প্রনউ ইয়কণ প্রসপ্রি িাবপ্রিক স্কুিগুনিানত আমরা যেসব স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রিক্ষার
ক্লাস িোন কপ্রর, যসগুনিানত অনযানয গুরুত্বিূ র্ণ প্রবষনয়র িািািাপ্রি িাপ্ররবাপ্ররক সু স্থ্তা, যেৌনতা ও HIV/AIDS, ইতযাপ্রে প্রবষনয় বয়স
উিেু ক্ত প্রিক্ষা অন্তিুণক্ত আনে।
িপ্ররসংখ্যান যথনক জানা োয় যে, আমানের অননক প্রিক্ষাথণী আনে োরা 13 বের বয়সী হওয়ার আনেই যেৌনতায় প্রিপ্ত হনে; অননক
প্রিক্ষাথণী আনে োনের একাপ্রিক যেৌনসঙ্গী আনে; এবং অননক প্রিক্ষাথণী আনে োরা যেৌনবাপ্রহত যরােসংক্রমর্ (STIs) এবং HIV/AIDS-এর
প্রবরুনে িপ্রতনরািক গ্রহর্ কনর না। আমানের যেনিনমনয়নের যেৌনতা এবং ঝুুঁপ্রকিূ র্ণ আচরনর্র প্রিপ্ত হওয়ার সম্ভাবয আিংকাজনক
িপ্ররর্প্রত সম্পনকণ প্রিক্ষা িোনন আমানের একপ্রি গুরুত্বিূ র্ণ িূ প্রমকা রনয়নে। আমানের অবিযই প্রিক্ষাথণীনেরনক প্রচপ্রকৎসােতিানব সপ্রিক
তথয এবং িাবপ্রবপ্রনমনয়র েক্ষতা িোন করনত হনব ো তানের সু স্থ্ ও প্রনরািে থাকনত সহায়ক হনব। যসই িক্ষয িূ রনর্, প্রমডি ও হাই
স্কুনি বািযতামূ িক এক যসনমস্টার, সমপ্রিত স্বাস্থ্য প্রিক্ষা যকানসণ বয়স অনু োয়ী উিনোেী যেৌন স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রিক্ষার িািািাপ্রি িপ্রত
বের K-12 যগ্রনডর প্রিক্ষাথণীনের জনয HIV/AIDS সম্পপ্রকণত প্রিক্ষা বািযতামূ িক।
আমরা বু প্রঝ যে, আমানের প্রিক্ষাথণী ও তানের িপ্ররবারনের প্রবপ্রিন্ন িকার প্রবশ্বাস, সংস্কৃপ্রত ও আচার-আচরর্ রনয়নে। একজন
প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক প্রহনসনব, জন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ প্রবষয়ক প্রকেু যেৌন স্বাস্থ্য ও HIV/AIDS িািয এবং HIV/STD সংক্রমর্ যরানির িেপ্রত
সংক্রান্ত িািযনত আিনার সন্তাননক অংিগ্রহর্ করনত না যেয়ার অপ্রিকার আিনার রনয়নে। প্রকন্তু, আিপ্রন তানক সংেম (অযাবপ্রস্টননন্স)
অথবা অনযনযা যেৌন স্বাস্থ্য প্রবষয়ক প্রিক্ষার িাি যথনক অিসারর্ করনত িানরন না। আিপ্রন যকান অনু িীিন যথনক আিনার সন্তাননক
িতযাহার করনত িারনবন, যস বযািানর আিনার যকাননা িশ্ন থাকনি অনু গ্রহ কনর আিনার সন্তাননর প্রিক্ষা, িযানরন্ট যকাঅপ্রডণননির বা
আমার সানথ যোোনোে করুন। এোড়াও আিপ্রন িুনরা NYC DOE HIV/AIDS সংক্রান্ত িািযক্রম অনিাইনন
https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/ -ওনয়বনিনজ যেখ্নত িানরন।
আিপ্রন েপ্রে আিনার সন্তাননক জন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ এবং HIV/STI িপ্রতনরািক িািয প্রবষয়ক ক্লানস অংিগ্রহর্ করনত প্রেনত না চান, তাহনি
আিনানক অবিযই আমার কানে প্রননচর প্রবষয়গুনিা উনেখ্ কনর প্রচপ্রি প্রেনত হনব:
জন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ এবং HIV/STI িপ্রতনরানির িেপ্রতর িািয চিাকানি আিনার সন্তান ক্লাসরুনম উিপ্রস্থ্ত থাকনব না;
এবং
বাপ্রড়নত আিপ্রন আিনার সন্তাননর সানথ এইসব িপ্রতনরাি প্রবষনয় আনিাচনা করনবন।
অনয সকি প্রবষনয়র মতই, প্রিতামাতা এবং অপ্রিিাবকের্ই সন্তাননর িথম এবং সবনচনয় িিাবিািী প্রিক্ষক। প্রিতামাতা, অপ্রিিাবক
এবং স্কুি – সবার িক্ষয এক: আমরা প্রিক্ষাথণীনের সব বয়নস এবং জীবননর িপ্রতপ্রি স্তনর সু স্থ্-সবি যেখ্নত চাই। েখ্ন আমানের
প্রিক্ষাথণীনের সানথ যেৌনতা প্রবষয়ক আনিাচনা িসঙ্গপ্রি আসনব, আমানের প্রমপ্রিত িক্ষয হনে স্কুি-বয়সী প্রকনিার-প্রকনিারীনের যেৌন
কমণকাণ্ড প্রবিপ্রিত করা। যহিথ এডুনকিন (স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রিক্ষা) ক্লানস কী প্রিখ্নে এবং সু স্থ্ জীবনোিননর জনয আিনারা যেিা িানিা
বনি প্রবশ্বাস কনরন তা যস জানন প্রকনা যসিা প্রনপ্রিত হনত আিনার সন্তাননক িশ্ন করার জননয আমরা উৎসাহ প্রেপ্রে। যেৌন স্বাস্থ্য সম্পনকণ
সন্তাননর সানথ আিপ্রন যেসব আনিাচনা কনরন, যসগুনিা তারা ক্লানস িাপ্ত স্বাস্থ্য প্রবষয়ক প্রিক্ষানক আিনার িাপ্ররবাপ্ররক মূ িযনবানির সানথ
িাসপ্রঙ্গক করনব। িুনি, যহিথ এডুনকিন (স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রিক্ষা) বযািানর যকাননা িশ্ন থাকনি, প্রকংবা আমানের স্কুনির যহিথ
এডুনকিন িািযক্রম িেণানিাচনা করনত চাইনি অনু গ্রহ কনর আিনার সন্তাননর প্রিক্ষনকর বা আমার সানথ যোোনোে করুন।
প্রবনীত,

প্রিপ্রন্সিযাি
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