FLASH

Đời sống Gia đình và Sức khỏe Tình dục, Phụ lục 1

Kính gửi Phụ huynh & Người giám hộ:
Giới thiệu Chương trình FLASH – Chương trình Đời sống Gia đình & Sức
khỏe Tình dục
Kính gửi các Gia đình,
Rất mong quý vị luôn mạnh khỏe. Tôi viết thư này để thông báo cho quý vị biết rằng chúng tôi
sẽ bắt đầu chương trình sức khỏe tình dục vào
. Tôi muốn quý vị biết
về vấn đề này vì 3 lý do.
ngày
Thứ nhất, một số người trong quý vị đã thấy các tài liệu này trong đêm trở lại trường. Nếu quý
vị chưa có, xin mời quý vị xem các tài liệu đó trực tuyến tại trang web:
www.kingcounty.gov/health/FLASH hoặc liên hệ với quận và xem xét những tài liệu đó ngay từ
bây giờ. Liên hệ với
tại
,
tên
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.
điện thoại

Thứ hai, tôi hy vọng được hợp tác với quý vị. Tôi cũng rất mong quý vị hãy thảo luận vấn đề
này tại nhà. Con quý vị có thể mang về nhà các Bài tập cho Gia đình được giao để làm với
một người trưởng thành trong gia đình (tuy nhiên các em xác định đó là trong “gia đình”). Các
bài tập được giao này là tùy chọn. Tôi sẽ luôn cung cấp một Bài tập cho Cá nhân được giao
như một bài tập thay thế được đánh giá như nhau. Những bài tập đó cũng được coi là thông tin
bảo mật. Học sinh sẽ KHÔNG phải báo cáo lại những gì quý vị đã thảo luận. Mục đích của các
bài tập được giao này là để khuyến khích người thân trong gia đình giao tiếp với nhau. Đó là
cơ hội để thảo luận về các đức tin trong văn hóa hoặc tôn giáo, cũng như những cảm nhận cá
nhân về các vấn đề sức khỏe tình dục. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng thanh thiếu niên có xu
hướng trì hoãn quan hệ tình dục nếu gia đình của các em bày tỏ rõ sự kỳ vọng rằng con cái
mình sẽ làm như vậy. Và các em có xu hướng sử dụng biện pháp bảo vệ nếu chúng có quan
hệ tình dục khi gia đình bày tỏ rõ sự ủng hộ về điều đó, đặc biệt là khi phụ huynh hoặc người
giám hộ trao đổi một cách cởi mở và thoải mái về vấn đề đó. Tôi biết rằng đối với một số quý vị
thì điều đó sẽ không tự động diễn ra, nhưng thực hành có thể giúp cho việc này. Tôi hy vọng
quý vị sẽ cố gắng. Thật tuyệt vời nếu có nhiều người trưởng thành trong gia đình muốn tham
gia vào các bài tập được giao này. Quý vị có thể tham gia lần lượt, nhờ đó học sinh có được
thời gian đặc biệt với từng người trưởng thành.
Cuối cùng, nếu quý vị đang cân nhắc việc xin miễn cho con mình tham gia vào chương trình,
thì vui lòng gọi cho tôi để cùng nhau thảo luận về việc này. Nếu quyết định không cho con mình
tham gia vào chương trình, hoặc những bài học cụ thể, thì quý vị có thể lấy mẫu đơn xin miễn
tham gia của quận từ
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Vui lòng gọi cho tôi nếu quý vị có thắc mắc. Rất vui lòng được trao đổi với quý vị.
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