
Kính Gửi Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ, 
 
Năm nay, lớp của con em quý vị sẽ học về: 
 

□ Phòng ngừa HIV/AIDS. Khu học chánh chúng ta sẽ sử dụng các bài giảng từ 
_______________________________, trong đó bao gồm thông tin về cách con người nhiễm HIV ra sao 
và cách phòng ngừa bệnh này. Chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp giữa học 
sinh – gia đình và tiết chế tình dục. 
 
Bài giảng sẽ được thực hiện vào các ngày sau: _____________________________________________ 
 
Kể từ năm 1988, tất cả các học sinh từ lớp 5–12 của bang Washington đều phải được giáo dục về 
phòng ngừa HIV-AIDS ít nhất một lần mỗi năm (RCW 28A.230.070). Quý vị phụ huynh và người giám hộ 
có thể không cho con em mình tham gia các tiết học này bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản sau khi 
tham dự một buổi thuyết trình của khu học chánh về chương trình giảng dạy. Học sinh sẽ được học các 
tiết học khác. 
 
Buổi thuyết trình của khu học chánh dành cho phụ huynh và người giám hộ sẽ được tổ chức vào: 
Ngày: ________________________________ 
Thời Gian: _________________________________ 
Địa Điểm: __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Chúng tôi sẽ sắp xếp thông dịch viên khi có yêu cầu. 
 
Để biết thêm thông tin, yêu cầu sắp xếp thông dịch viên cho buổi thuyết trình dành cho phụ huynh 
hoặc để yêu cầu không cho (các) con em quý vị tham gia tiết học, vui lòng liên hệ: 
__________________________________________________________________________ 

 
 
□ Giáo Dục Sức Khỏe Giới Tính. Khu học chánh của chúng tôi sẽ sử dụng bài giảng từ 
________________________________ ở (các) lớp ________.  
 
Bài giảng sẽ được thực hiện vào các ngày sau: ________________________________. 
 
Quý vị phụ huynh và người giám hộ có thể xem lại chương trình giảng dạy này và có thể không cho con 
em mình tham gia các tiết học này bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản. (RCW 28A.300.475). Học sinh 
sẽ được học các tiết học khác. 
 

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.230.070
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.475


Để biết thêm thông tin hoặc để yêu cầu không cho (các) con em quý vị tham gia tiết học, vui lòng liên 
hệ: 
___________________________________________________________________________________ 


