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         Ngày 
 
 
Thưa Quý Phụ Huynh hay Giám Hộ: 
 
Con em quý vị được ghi danh vào một môn y tế tại trường chúng tôi.  Môn học nầy sẽ bao gồm 
một hay nhiều tiết học mà trong đó các cơ quan nội tạng về sinh sản của người ta có thể được 
miêu tả, minh hoạ, hay thảo luận trong phạm vi nội dung của sự nghiên cứu về sự tăng trưởng, 
trưởng thành, sinh sản, hoặc kế hoạch hoá gia đình của loài người.  Cũng có một hay nhiều tiết 
học sẽ bao gồm các nguyên nhân, triệu chứng, và những biến chứng cùng sự điều trị về các bệnh 
truyền nhiễm qua đường tình dục (STDs), kể cả HIV/AIDS, trong phạm vi nội dung học tập về 
bệnh tật và các sự rối loạn.  Một diễn giả từ chương trình Phát Biểu Tích Cực của Học Khu hoặc 
các diễn giả bên ngoài được chuẩn thuận cũng có thể thuyết trình cho lớp học về HIV/AIDS. 
 
Bộ Luật Giáo Dục California đòi hỏi rằng các tài liệu giáo huấn nào sẽ được dùng trong những 
lớp nầy phải có sẵn để được kiểm soát bởi các phụ huynh hay giám hộ.  Xin liên lạc giáo viên y 
tế của con em quý vị nếu quý vị muốn duyệt xét các tài liệu ấy.  Nếu quý vị không muốn cho con 
mình nhận toàn thể giáo dục ý tế tính dục hoặc đề phòng HIV/AIDS, quý vị phải viết văn bản 
yêu cầu cho ban giám hiệu nhà trường.  
 
Những bản sao Phần 51930-51939 Bộ Luật Giáo Dục, liên quan đến giáo dục tính dục và giáo 
dục về AIDS cũng có sẵn nơi giáo viên y tế của con em quý vị nữa. 
 
Trân trọng, 
 
 
 
_______________________________ 
Hiệu Trưởng 
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