ĐẠO LUẬT VỀ SỨC KHỎE CHO THANH THIẾU NIÊN CỦA CALIFORNIA – BỘ LUẬT GIÁO DỤC §§ 51930 ‐ 51939
GIÁO DỤC TOÀN DIỆN VỀ SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ PHÒNG NGỪA HIV

Kính gửi quý vị Phụ huynh/Giám hộ:
Luật của tiểu bang California, Đạo luật về Sức khỏe cho Thanh thiếu niên của California, yêu cầu sự giáo dục
toàn diện về sức khỏe tình dục và phòng ngừa HIV phải được cung cấp cho các học sinh ít nhất một lần ở
trường trung học đệ nhất cấp và một lần ở trường trung học đệ nhị cấp, bắt đầu từ cấp lớp 7. Một học khu
cũng có thể cung cấp sự giáo dục toàn diện về sức khỏe tình dục hoặc phòng ngừa HIV sớm hơn cấp lớp 7
gồm các hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi và thông tin y tế chính xác trong bất kỳ chủ đề tổng quát nào. Để
phù hợp với các yêu cầu và hướng dẫn, do Học Khu Thống Nhất San Diego cung cấp sự giáo dục toàn diện
về sức khỏe tình dục ở các cấp lớp 6, 8 và trung học. Có thể tìm thấy Đạo luật về Sức khỏe cho Thanh thiếu
niên của California, Bộ luật Giáo dục CA tương ứng và các nguồn trợ giúp giảng dạy khác trên trang mạng
của Chương trình Giáo dục Sức khỏe Tình dục ở: www.sandiegounified.org/SHEP.
Do các tình huống COVID-19, và tuân theo các hướng dẫn của Bộ Giáo Dục California để chuyển đổi tất cả
các hướng dẫn sang “mô hình đào tạo từ xa”, giáo dục toàn diện về sức khỏe tình dục có thể được cung cấp
dưới dạng học trực tuyến. Học khu của chúng tôi sẽ sử dụng chương trình giảng dạy Quyền hạn, Tôn trọng,
Trách nhiệm do Ủy ban Giáo dục phê duyệt, dưới dạng trực tuyến hoặc trực tiếp trong lớp học. Giáo viên
của con quý vị sẽ cung cấp sự giảng dạy trong một khung thời gian xác định và truyền đạt cho con em quý
vị.
Nếu được cung cấp qua dạng học tập trực tuyến, điều quan trọng là các gia đình phải bảo đảm rằng:
● Học sinh có máy nghe tai (headphones) hoặc một không gian riêng cách xa các trẻ nhỏ hơn để
tham gia vào các bài học này.
● Học sinh không được ghi lại hoặc phân phát bất kỳ tài liệu giảng dạy nào mà không có sự cho phép
của giáo viên.
Các tài liệu giảng dạy luôn có để phụ huynh/giám hộ xem trước trực tuyến hoặc tại trường (nếu có mở). Để
cung cấp cho quý vị có cơ hội xem trước các tài liệu giảng dạy, trường con em sẽ gửi cho các gia đình một
bản trình bày chương trình giảng dạy trực tuyến được ghi sẵn bao gồm các liên kết cho cả chương trình
giảng dạy trực tuyến và dựa vào lớp để quý vị xem trước. Quý vị cũng có thể xem trước các tài liệu hướng
dẫn trên SHEP Curriculum webpage.
Xin lưu ý phụ huynh hoặc giám hộ có thể xin miễn cho con em tham gia buổi giảng dạy lựa chọn về sức khỏe
tình dục cho năm học này bằng cách cung cấp một thư điện tử hoặc một thư viết tay bằng ngôn ngữ của
mình cho giáo viên của con em. Chỉ cần ghi đơn giản là mình xin miễn cho con em tham gia buổi học tập, bao
gồm tên của con em và được lập ra hoặc ký bởi phụ huynh hoặc giám hộ. Không cần nêu bất kỳ lý do gì trong
thư này.
Tiểu bang California yêu cầu rằng sự giảng dạy này phải dành cho tất cả học sinh, khuyến khích học sinh nói
chuyện với phụ huynh/giám hộ về tình dục của con người, và cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng
cần thiết để phát triển các thái độ lành mạnh về sự tăng trưởng và phát triển của thanh thiếu niên. Do đó,
các chủ đề sau đây phải được có trong chương trình học của chúng tôi:
(tiếp tục ở trang sau.)
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Thông tin về HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác (STI), bao gồm việc lây truyền,
các phương pháp ngăn chặn HIV và STI được FDA chấp thuận, và cách điều trị
Thông tin mà sự kiêng cử là cách chắc chắn duy nhất để tránh mang thai ngoài ý muốn, HIV và các
STI khác, và các thông tin về giá trị của việc trì hoãn sinh hoạt tình dục
Thảo luận về các quan điểm xã hội của HIV và AIDS
Thông tin về giới tính, khuynh hướng tình dục, và các tác hại của các định kiến tiêu cực về
giới tính
Thông tin về các mối quan hệ lành mạnh và các kỹ năng để tránh những hành vi và các tình huống
không lành mạnh

Ngoài ra, việc giảng dạy ở cấp lớp 8 và trung học phải bao gồm những điều sau đây:
• Thông tin về việc truy cập vào các nguồn giúp đỡ về sức khỏe tình dục và sinh sản
• Thông tin về việc mang thai, bao gồm các phương pháp phòng chống và các sự lựa chọn
mang thai đã được FDA chấp thuận
Việc giảng dạy sẽ được cung cấp bởi các giáo viên đứng lớp của học khu hoặc các nhà giáo dục
thuộc các cơ quan y tế đã được huấn luyện về chương trình giảng dạy này. Các cơ quan này có thể
bao gồm các Trung tâm Sức khỏe Gia đình của San Diego, Operation Samahan, Planned
Parenthood, hoặc Trung tâm Y tế San Ysidro.
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