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Mahal naming mga Magulang at Tagapag-alaga ng Kalusugan ng mga Mag-aaral ng TMS 

 
Magkakaroon ng pagpupulong mula ika-6 hanggang ika-7 ng gabi sa Huwebes Sept. 22, sa silid-
aklatan ng Tumwater Middle School upang bigyan ang mga magulang at tagapag-alaga ng mga mag-
aaral sa Kalusugan ngayong taon ng pagkakataong i-preview ng KNOW at/o FLASH kurikulum ng 
edukasyong pangkalusugan sa sekswal. Ang mga guro sa pangkalusugan ay magbibigay ng 
pagpapakilala at mga materyales sa pagtuturo para sa mga guro at mag-aaral na magagamit para 
makita mo. Ito ang aming taunang pagtatanghal ng grupo at ang iyong pagkakataon na suriin ang mga 
materyales at magtanong. 

 
Upang makasunod sa mga alituntunin ng CDC para sa social distancing, mangyaring makipag-ugnayan 
sa main office sa 360-709-7550 nang hindi lalampas sa Sep. 22 sa ika-3 ng hapon upang 
magpareserba ng iyong puwesto. Tinitiyak nito na makakapagbigay kami ng sapat na espasyo para sa 
bilang ng mga dadalo. 

 
Sinumang magulang/tagapag-alaga ng isang mag-aaral na nakatala sa Kalusugan sa panahon ng taon 
ng pag-aaral ay malugod na inaanyayahan na dumalo sa pagpupulong na ito. Bawat quarter, ang 
nilalaman ng edukasyong sekswal na kalusugan ay maihahatid ng higit-kumulang sa ikapitong linggo ng 
quarter. Kung hindi ka makakadalo sa pagpupulong na ito, maaari kang humiling ng pagkakataong suriin 
ang mga materyales at/o makipagkita sa isang guro ng kalusugan. Inaasahan namin na magsisimula ang 
mag-aaral sa ika-unang yunit ng quarter na ito ng Kalusugan sa linggo ng ika-18 ng Oktubre. Iba’t ibang 
mga petsa ang nalalapat sa iba pang mga quarter. 

 

Bilang pagkilala sa malaking banta ng HIV/AIDS virus sa kalusugan ng mga tao ng ating bansa, ipinasa 
ng lehistura ng estado ng Washington ang Omnibus AIDS Bill noong 1988. Ang batas na ito ay nag-
uutos sa mga lokal na distrito ng paaralan na magbigay ng taunang pagtuturo sa mga mag-aaral sa ika 
5-12 baitang tungkol sa patolohiya at pag-iwas sa HIV/AIDS virus. 

 

Hindi kinakailangan para sa mga tagapag-alaga na dumalo sa isang sesyon ng pampublikong pagsusuri 
maliban kung nais nilang i-exempt ang kanila anak sa aralin tungkol sa HIV/AIDS. Nag-aatas ang batas 
ng Washington State Omnibus AIDS na dapat dumalo ang magulang sa isang pampublikong sesyon at 
suriin ang mga materyal bago humilong o ibigay ang naturang exemption. 

 
Kasunod ng pagpupulong, ang mga ipagpaalam ang mag-aaral na huwag lumahok sa Sexual Health 
Education/HIV/AIDS prevention program ay maaaring lumagda sa isang form na “Request Form to Excuse 
Student” nang hindi bababa sa 7 na araw bago ang nakaplanong aralin. Itinakda ng batas ng estado na 
ang isang magulang o tagapag-alaga ay dapat dumalo sa naturang pagpupulong bago nila mapahintulutan 
ang kanilang anak o ward mula sa paglahok sa programa sa pag-iwas sa HIV/AIDS. Ang mga 
pinahintulutang mag-aaral ay bibigyan ng naangkop na alternatibong mga pagkakataon sa edukasyon. 

 
Taos-puso, 

 
Renee Cruickshank Health Educator 360-709-7581 
Renee.Cruickshank@tumwater.k12.wa.us 

 

Kailyn Nygren Health Educator 360-709-7539 
Kailyn.Nygren@tumwater.k12.wa.us  

 

*Mangyaring maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa aming kurikulum sa pahina 2 ng liham na 
ito. 
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Ika-6 na Baitang 
Ang yunit na ito ay 3 araw na Puberty HIV/STD prevention unit gamit ang kurikulum ng KNOW. 
Gagamitin din namin ang Glenco Teen Health Text, The Life Cycle, para suriin ang mga 
pagbabago sa panahon ng puberty. 

 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Kurikulum ng ika-5 at 6 na Baitang para sa 
KNOW HIV/STD Prevention ay mangyaring bisitahin ang link na ito: Kurikulum ng KNOW I OSPI 
(www.k12.wa.us)Ito ang aktwal na kurikulum na ginagamit lamang sa klase, sa ika-6 na antas ng 
baitang. 

 
Ika-7 at ika-8 na Baitang 
Kasama sa yunit na ito ang 7 mga aralin na inihahatid sa loob ng 6-8 na araw. Ginagamit 
namin ang FLASH na Kurikulum. Magkakaroon kami ng aktuwal na kurikulum na magagamit 
mo upang masuri. Ang impormasyon kasama ang mga halimbawang plano ng aralin ay 
matatagpuan sa sumusunod na website: http:/www.kingcounty.gov/depts/health/locations/family-
planning/education/FLASH.aspx 

 

Ang FLASH na kurikulum ay medikal na tama, naaangkop sa edad, komprehensibong kurikulum 
ng edukasyon sa kalusugang sekswal. Ang mga layunin ng kurikulum ay upang maiwasan ang 
pagbubuntis ng mga kabataan, mga STD at sekswal na karahasan, at pataasin ang 
komunikasyon ng pamilya tungkol sa mga paksang may kaugnayan sa sekswal na kalusugan 
tulad ng pagkikipag-date, pakikipagtalik at pag-iwas. 

 
Ang FLASH ay binubuo ang mga kasanayan na suportahan ang mga kabataan na manatiling 
umiwas, gayundin ang pagtuturo tungkol sa iba pang paraan ng pag-iwas na magkasakit at 
mabuntis. Itinataguyod nito ang magalang na komunikasyon, at bumubuo ng mga kasanayan 
para sa malusog na relasyon. Naglalaman din ang FLASH ng mga takdang-aralin ang pamilya 
kung saan nakikipag-isap ang mga mag-aaral sa isang miyembro ng pamilya tungkol sa mga 
paksang inaaral sa klase pamamagiatan ng isang inatas na hanay ng mga tanong. Ang mga 
mag-aaral ay tumatanggap ng kredito para sa pakikipag-usap sa mga nakakatanda, ngunit hindi 
kailanman kinakailangan na talakayin ang nilalalaman ng kanilang mga pag-uusap. 

 
Ang FLASH ay nagbibigay ng isang protokol para sa mga guro upang i-refer ang mga tanong 
pabalik sa mga pamilya kapag sila ay umiikot sa mga partikular kaugalian. Bilang resulta, 
maaaring umuwi ang mga mag-aaral na may mga tanong tungkol sa mga kaugalian at mga 
inaasahan mo para sa kanila tungkol sa mga paksang ito. Umaasa kaming magbibigay ito ng 
makabuluhang pagkakataon para sa iyo na pag-usapan ang mahahalagang paksang ito nang 
magkasama. Ang isang listahan ng mga aralin sa Middle School ng FLASH ay nakalagay sa 
ibaba. Ang ilan ay maaaring paikliin at pagsamahin. 

 
Aralin 1: Reproductive System at Pagbubuntis  
Aralin 3: Mga Tuntunin sa Pakikipag-date 
Aralin 4: Pagtanggi 
Aralin 2: Oryentasyong Sekswal at Pagkakakilanlan ng Kasarian  
Aralin 5: Pag-iwas sa STDs 
Aralin 6: Mga Condom para Maiwasan ang HIV at Iba pang mga STD  
Aralin 7: Mga Paraan ng Pagkontrol para hindi Mabuntis 

 
 

Mangyaring huwag mag-atubiling i-browse ang website ng OSPI para sa 
karagdagang impormasyon. Link ng Impormasyon ng OSPI HIV and Sexual 
Health http://www.k12.wa.us/HIVSexualhealth/default.aspx 
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