
સપ્ટેમ્બર 12, 2022 

 

TMS આરોગ્ય વિદ્યાર્થીઓના વિય માતાવિતા અન ેિાલીઓ, 

 

KNOW અન/ેઅર્થિા FLASH જાવતય આરોગ્ય વિષયક વિક્ષણના અભ્યાસક્રમન ું પિૂવદિવન કરિા માટે આ િષવના આરોગ્યના 
વિદ્યાર્થીઓના માતાવિતા અન ેિાલીઓન ેએક અિસર આિિા માટે ટમવોટર મમડલ સ્કલૂ લાઈબે્રરીમાાં ગરુુવાર, સપ્ટેમ્બર 22 ના રોજ 

સાાંજે 6:00 થી 7:00 વાગ્યા સધુી એક મીટીંગ ગોઠિિામાું આિિ.ે આરોગ્યના વિક્ષકો િરરચય પરૂો િાડિ ેઅન ેવિક્ષક અન ેવિદ્યાર્થીની 
િરરચય સુંબુંવિત સામગ્રીઓ તમારા જોિા માટે ઉિલબ્િ બનાિિામાું આિિ.ે આ અમારી િાવષિક સામ રિક િસ્ત  વત િિ ેઅન ે

સામગ્રીઓની સમીક્ષા કરિા અન ેિશ્નો પછૂિા માટે તમારી તક છે. 

 

સામાજીક અંતર જાળિિા માટેની CDC માગવદવિિકાઓન ું િાલન કરિા માટે, કૃિા કરીન ેતમાર ું સ્ર્થાન અનામત રાખિા માટે સપ્ટેમ્બર 

22, બપોરે 3 વાગ્યાથી મોડ ું નિીં તે રીત ે360-709-7550 ઉિર અમારી મ ખ્ય ઓરિસનો સુંિકવ  કરો. આ બાબત એ સ વનવિત કરિ ેકે 

અમ ેઉિસ્સ્ર્થત રિિેાના છે એટલા લોકો માટે પરૂતી જગ્યા પરૂી િાડેલ છે. 

 

િાળા િષવ દરવમયાન આરોગ્યમાું નોંિાયલેા વિદ્યાર્થીના કોઇિણ માતાવિતા/િાલીન ું આ મીટીંગમાું િાજરી આિિા માટે સ્િાગત કરિામાું 
આિ ેછે. દરેક વિમાસીકમાું, વિમાસીકના લગભગ સાતમા અઠિારડય ેજાવતય આરોગ્યની વિક્ષણ સામગ્રી િિોંચાડિામાું આિિ.ે જો તમ ે

આ મીટીંગમાું િાજરી આિિા માટે અસમર્થવ િોિ તો, તમ ેસામગ્રીની સમીક્ષા માટે અન/ેઅર્થિા એક આરોગ્યના વિક્ષકન ેમળિા માટે એક 

અિસરની વિનુંતી કરી િકો છો. અમ ેઅન માન કરીએ છીએ કે 1લા વિમાસીક આરોગ્યના વિદ્યાર્થીઓ ઓકટોબર 18મી ના અઠિારડયા 
દરવમયાન આ ય વનટ િર  કરિ.ે જ દી જ દી તારીખો અન્ય વિમાસીકોન ેલાગ  િડે છે. 

 

આિણા રાષ્ટ્રના લોકોના આરોગ્ય માટે HIV/AIDS િાયરસ જે નોંિિાિ ભય ઉભો કરે છે તને ેમાન્યતા આિિા માટે, િોવિિંગ્ટન સ્ટેટની 
િારાસભાએ 1988 માું ઓમ્નીબસ AIDS બીલ િસાર કય ું િત  ું. આ કાયદો સ્ર્થાવનક સ્કલૂ ડીસ્રીક્ટ્સન ેHIV/AIDS િાયરસના 
રોગવિજ્ઞાન અન ેતને ેરોકિા અંગે ગ્રેડ 5-12 ના વિદ્યાર્થીઓન ેિાવષિક સચૂનાઓ પરૂી િાડિાનો વનદેિ આિ ેછે. 

 

જયાું સ િી િાલીઓ તમેના બાળકોન ેHIV/AIDS ની સચૂનામાુંર્થી છૂટ આિિા ઈચ્છતા ન િોય તયાું સ િી જાિરે સમીક્ષા સિમાું િાજરી 
આિિાન ું િાલીઓ માટે જરૂરી નર્થી. િોવિિંગ્ટન સ્ટેટના ઓમ્નીબસ AIDS કાયદા મ જબ માતાવિતાએ આિી છૂટની વિનુંતી કરિામાું 
આિ ેઅર્થિા ત ેમુંજૂર કરિામાું આિ ેત ેિિલેા જાિરે વિચારના સિમાું િાજરી આિિાની અન ેસામગ્રીઓની સમીક્ષા કરિી જરૂરી છે. 

 
મીટીંગ બાદ, જે માતાવિતા/િાલીઓ વિદ્યાર્થીન ેજાવતય આરોગ્ય વિક્ષણ/ HIV/AIDS રોકિાના કાયવક્રમમાું ભાગ લિેામાુંર્થી છૂટ અિાિિા 
માુંગતા િોય તઓે આયોજીત સચૂનાના ઓછામાું ઓછા 7 રદિસો અગાઉ “વિદ્યાર્થીન ેછૂટ આિિા માટે વિનુંતીના િોમવ” ઉિર સિી કરિ.ે 

સ્ટેટના કાયદામાું જોગિાઈ કરિામાું આિી છે કે માતાવિતા અર્થિા િાલીઓ તમેના બાળક અર્થિા સુંભાળ િઠેળના બાળકન ેHIV/AIDS 

રોકિાના કાયવક્રમમાુંર્થી ભાગ લિેામાુંર્થી છૂટ અિાિ ે ત ે િિલેા તેઓએ આિી મીટીંગમાું િાજરી આિિી જરૂરી છે. છૂટ અિાયલે 

વિદ્યાર્થીઓન ેઉચચત િકૈલ્પિક િકૈ્ષચણક તકો પરૂી િાડિામાું આિિ.ે 

 

સ્નિેાિીન, 

 

રેની ક્રૂકિેંક આરોગ્ય વિક્ષક 360-709-7581 

Renee.Cruickshank@tumwater.k12.wa.us 
 

કેલીન વનગ્રેન આરોગ્ય વિક્ષક 360-709-7539 

Kailyn.Nygren@tumwater.k12.wa.us 
 

*કૃિા કરીન ેઆ િિના િાના 2 ઉિર અમારા અભ્યાસક્રમ અંગ ેિધ  મારિતી મળેિો. 

mailto:Renee.Cruickshank@tumwater.k12.wa.us
mailto:Kailyn.Nygren@tumwater.k12.wa.us


6ઠ્ઠો ગે્રડ 

આ ય વનટ KNOW અભ્યાસક્રમનો ઉિયોગ કરત ું એક 3 રદિસન ું તરૂણાિસ્ર્થામાું HIV/STD રોકિાન ું ય વનટ છે. 

તરૂણાિસ્ર્થા દરવમયાનના િરરિતવનોની સમીક્ષા કરિા માટે, અમે ગ્લેન્કો ટીન િપેર્થ ટેક્ટસ્ટ, િ લાઇિ સાઇકલનો િણ 

ઉિયોગ કરીશ ું. 
 

KNOW HIV/STD રોકિાના અભ્યાસક્રમ ગે્રડ 5 અને 6 અંગે િધ  મારિતી માટે, કૃિા કરીને આ ચલિંકની મ લાકાત લો: 
KNOW અભ્યાસક્રમ | OSPI (www.k12.wa.us) આ માિ િગવ, 6ઠ્ઠા ગે્રડની કક્ષાએ ઉિયોગમાું લેિાતો િાસ્તવિક 

અભ્યાસક્રમ છે. 

 

7મો અને 8મો ગે્રડ 

આ ય વનટમાું 6-8 રદિસના સમયગાળામાું પરૂા િાડિામાું આિતા 7 િાઠોનો સમાિેિ ર્થાય છે. અમે FLASH 

અભ્યાસક્રમનો ઉિયોગ કરીએ છીએ. અમે સમીક્ષા માટે તમારી સમક્ષ િાસ્તવિક અભ્યાસક્રમ ઉિલબ્િ કરાિીશ ું. 
નમનૂાના િાઠના આયોજનો સરિતની મારિતી નીચેની િેબસાઈટ ઉિર મેળિી િકાય છે:  

http://www.kingcounty.gov/depts/health/locations/family- planning/education/FLASH.aspx 
 

FLASH અભ્યાસક્રમ તબીબી રીતે ચોક્કસ, ઉંમર માટે ઉચચત, વ્યાિક જાવતય આરોગ્ય વિક્ષણનો અભ્યાસક્રમ છે. 

અભ્યાસક્રમના ધ્યેયો રકિોરિસ્ર્થાની ગભાવિસ્ર્થા, STDs અને જાવતય રિિંસા રોકિાના અને જાવતય આરોગ્ય સારે્થ સુંબુંવિત 

વિષયો જેિા કે વિજાવતય મ લાકાત, જાવતય સુંબુંિ અને સુંયમમાું રિિેા અંગે િારરિારરક િાતચીત િિારિાનો છે. 

 

FLASH ય િા લોકોને સુંયમમાું રિિેામાું સિાય કરિા માટેના તેમજ રોગ અને ગભાવિસ્ર્થા રોકિાની અન્ય િદ્ધવતઓ અંગે 

િીખિાના કૌિપયો ઘડે છે. તે આદરભરી િાતચીતને િિારે છે અને તુંદ રસ્ત સુંબુંિ માટેના કૌિપયો ઘડે છે. FLASH 

િારરિારરક ગિૃકાયવના કામોનો િણ સમાિેિ છે જેમાું વિદ્યાર્થીઓ વનયત કરાયેલ િશ્નોના સમિૂ દ્વારા િગવમાું આિરી 
લેિાયેલા વિષયો અંગે િરરિારના સભ્ય સારે્થ િાતચીત કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ પ ખ્ત વ્યસ્ક્ટત સારે્થ િાત કરિા માટે કે્રડીટ 

મેળિે છે િરુંત   તેમને ક્યારેય િાતચીતના મ દ્દાની ચચાવ કરિાની જરૂર નર્થી. 
 

જયારે તેઓ ચોક્કસ મપૂયોની આસિાસ િરે છે તયારે િશ્નો િરરિારોને િાછા સુંદચભિત કરિા માટે FLASH વિક્ષકો માટેના 
િોટોકોલ પરૂા િાડે છે. િરરણામે, વિદ્યાર્થીઓ આ વિષયો અંગે તેમના માટે તમારા જે મપૂયો અને અિેક્ષાઓ છે તે અંગેના 
િશ્નો સારે્થ ઘરે આિી િકે છે. અમે આિા રાખીએ છીએ કે આ બાબત તમને આ મિતિના મ દ્દાઓ અંગે સારે્થ મળીને િાત 

કરિાની એક અર્થવસભર તક પરૂી િાડિે. વમડલ સ્કૂલ FLASH િાઠોની એક સચૂચ નીચે પરૂી િાડિામાું આિે છે. અમ કને 

ટૂુંકી અર્થિા સુંયોજીત કરી િકાય છે. 

 

િાઠ 1: િજનન તુંિ અને ગભાવિસ્ર્થા  
િાઠ 3: વિજાવતય વ્યસ્ક્ટત સારે્થ મ લાકાતના વનયમો 
િાઠ 4: ના કિિેી 
િાઠ 2: જાવતય અચભમ ખતા અને ચલિંગ ઓળખ  

િાઠ 5: STDs રોકિા 
િાઠ 6: HIV અને અન્ય STDs રોકિા માટે કોન્ડોમ્સ  

િાઠ 7: જન્મ વનયુંિણની િદ્ધવતઓ 

 
 

કૃિા કરીને િિારાની મારિતી માટે OSPI િેબસાઈટ વન:સુંકોચિણે બ્રાઉઝ કરો. OSPI HIV અને જાવતય 

આરોગ્યની મારિતીની ચલિંક http://www.k12.wa.us/HIVSexualhealth/default.aspx 

https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/sexual-health-education/know-curriculum
http://www.kingcounty.gov/depts/health/locations/family-%20planning/education/FLASH.aspx
http://www.k12.wa.us/HIVSexualhealth/default.aspx

