প্রিয় প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবক:
আিনার সন্তাননর স্বাস্থ্য আমানের কানে গুরুত্বিূর্ণ প্রবষয়। প্রনউ ইয়কণ প্রসটি িাবপ্রিক স্কুিসমূনে, স্বাস্থ্য প্রিক্ষার ক্লাসগুনিা
সপ্রেিংসতা এবিং আঘাত-িাপ্রি প্রবষনয় সুরক্ষার জনয েক্ষতা অজণ ন এবিং প্রবপ্রিন্ন িাঠ; িাবানবগ এবিং মানপ্রসক স্বাস্থ্য; িুষ্টি এবিং
িারীপ্ররক কমণকাণ্ড; তামাক, অযািকেি এবিং অনযানয মােকদ্রনবযর বযবোর; িাপ্ররবাপ্ররক স্বাস্থ্য এবিং য ৌনতা; HIV/AIDS; এবিং
বযপ্রিগত ও যিািা স্বাস্থ্য অন্তিভণ ি আনে। প্রিক্ষাথীনের যরাগ িপ্রতনরানে, ববে তথয ও িপ্ররনষবা যিনত, এবিং তানের প্রনজস্ব
সামাপ্রজক, আনবগজপ্রনত, ও মানপ্রসক স্বাস্থ্য যসবা করনত স্বাস্থ্য প্রিক্ষায় (নেিথ এডু নকিন) অপ্রজণত েক্ষতাগুনিা িনয়াগ করা
অনয য নকানও সমনয়র যেনয় এখন যবিী িনয়াজন।
প্রনউ ইয়কণ যেট প্রডিাটণনমন্ট অব এডু নকিন (NYSED), প্রমডি এবিং োই – উিয় স্কুনি এক-নসপ্রমোর যেিথ এডু নকিন (স্বাস্থ্য
প্রিক্ষা) যকাসণ বােতযামূিক কনরনে। এই ক্লানস প্রিক্ষাথীরা কীিানব সুস্থ্-সবি জীবন ািন করনত িানর এবিং ঝুুঁপ্রকিূর্ণ আেরর্
এড়ানত িানর, তা যিনখ। প্রমডি এবিং োই স্কুি স্বাস্থ্য প্রিক্ষার ক্লানসর িানঠর মনেয আনে য ৌন স্বাস্থ্য প্রবষনয় প্রবপ্রিন্ন প্রিক্ষা া
আিনার সন্তাননর বয়স উিন াগী। এটি K-12 যেনড যেট কততণ ক বােযতামূিক করা বাপ্রষণক HIV/AIDS প্রবষনয় িানঠর ির,
বাড়প্রত িাঠয।
য ৌন স্বাস্থ্য প্রবষনয়র িাঠ উঠপ্রত বয়নসর প্রিক্ষাথীনেরনক স্বাস্থ্য সনেতনতার সঠিক তথয িোন এবিং এসব প্রননয় আনিােনার েক্ষতা িোন
কনর া তানের জনয সুস্থ্ এবিং সুরপ্রক্ষত থাকার প্রসদ্ধান্ত েেনর্ সোয়ক েয়। আমানের সপ্রিপ্রিত িক্ষয েনে স্কুি-বয়সী প্রকনিারপ্রকনিারীনের য ৌন কমণকাণ্ড প্রবিপ্রিত করা।
আমরা জাপ্রন য আমানের প্রিক্ষাথী ও তানের িপ্ররবারবনগণ র প্রবপ্রিন্ন েরননর প্রবশ্বাস, সিংস্কৃপ্রত ও আোর-আেরর্ রনয়নে। যসসব
মূিযনবাে আিনানের সন্তাননর জীবননর যমৌপ্রিক, আবপ্রিযক প্রেকপ্রননেণ িনা। একজন প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক প্রেনসনব, জন্ম
প্রনয়ন্ত্রর্ এবিং HIV/য ৌনবাপ্রেত যরাগ সিংক্রমর্ (STI) িপ্রতনরানের মত প্রকেু িানঠ আিনার সন্তাননক অিংিেের্ করনত না যেয়ার
অপ্রেকার আিনার রনয়নে। আিপ্রন তানক িপ্ররোর (অযাবপ্রেননন্স) অথবা অনযনযা য ৌন স্বাস্থ্য প্রবষয়ক প্রিক্ষার িাঠ যথনক
অিসারর্ করনত িানরন না। আিনার সন্তাননক যকান িাঠগুনিানত অিংিেের্ করনত না প্রেনত োইনেন - যসপ্রবষনয় যকানও িশ্ন
থাকনি, অনুেে কনর আিনার সন্তাননর স্কুনির প্রিপ্রন্সিযাি, িযানরন্ট যকাঅপ্রডণননটর, অথবা যেিথ এডু নকিন (স্বাস্থ্য প্রিক্ষার)
প্রিক্ষনকর সানথ কথা বিুন।
আিপ্রন প্রে আিনার সন্তাননক জন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ এবিং HIV/STI-র ক্লানস অিংিেের্ করনত প্রেনত না োন, আিনার
সন্তাননর প্রিপ্রন্সিযানির কানে প্রেঠি প্রেনয় তা জাপ্রননয় প্রেন। এই প্রেঠিনত উপ্রিপ্রখত থাকনত েনব য :
জন্ম প্রনয়ন্ত্রর্ এবিং HIV/STI িপ্রতনরাে িদ্ধপ্রতর ক্লাস েিাকানি আিনার সন্তান ক্লাসরুনম উিপ্রস্থ্ত থাকনব
না; এবিং
বাপ্রড়নত আিপ্রন আিনার সন্তাননর সানথ এইসব িপ্রতনরাে প্রবষনয় আনিােনা করনবন।
অনয সকি প্রবষনয়র মতই, প্রিতামাতা এবিং অপ্রিিাবকগর্ই সন্তাননর িথম এবিং সবনেনয় িিাবিািী প্রিক্ষক। প্রিতামাতা,
অপ্রিিাবক এবিং স্কুি – সবার িক্ষয এক: আমরা প্রিক্ষাথীনের সব বয়নস এবিং জীবননর িপ্রতটি স্তনর সুস্থ্-সবি যেখনত োই।
আিনার সন্তাননক শুেু য ৌন স্বাস্থ্য সম্পপ্রকণত প্রবষনয় নয়, যেিথ এডু নকিন (স্বাস্থ্য প্রিক্ষার) ক্লানসর সকি িানঠ যস কী প্রিখনে
তা প্রজনেস করুন। আিপ্রন প্রে আিনার সন্তাননর যেিথ এডু নকিন (স্বাস্থ্য প্রিক্ষার) ক্লাস সম্পনকণ আরও জাননত আেেী েন,
তার প্রিপ্রন্সিযাি এবিং প্রিক্ষকনের সানথ কথা বিুন। এোড়া, সুস্থ্-সবি জীবন ািননর যেষ্ঠ উিায় প্রেনসনব আিপ্রন য টি প্রবশ্বাস
কনরন, যসটি আিনার সন্তান জানন প্রকনা তা প্রনপ্রিত করুন।
শুনিোনন্ত,

যডপ্রিড প্রস. বযািংকস (David C. Banks)
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