
ெச#ட%ப' 12, 2022 
 
TMS ெஹ)* மாணவ'கள12 ெப3ேறா' ம36% கா#பாள'க789, எ;கள12 
அ2பான வண8க%, 

 
இ?த8 க)வAயாCD) பD89% ெஹ)* மாணவ'கள12 ெப3ேறா' ம36% 
கா#பாள'கE KNOW ம36%/அ)லG FLASH பாலிய) Iகாதார8 க)வA8கான 
பாட*திKட*தி2 L2மாதிM 9றி*G அறி?GெகாEவத3காக, ட"வா%ட& 
ந(நிைல, ப.ள0 1லக3தி5 ெச,ெட"ப& 22, வ8யாழ; மாைல 6:00 =த5 
7:00 மண8 வைர NKட% ஒ2689 ஏ3பாQ ெசRGEேளா%. பாலிய) 
கவA8கான பாட*திKட% 9றி*த அறிLக*ைத ெஹ)* ஆசிMய'கE 
வழ;9வா'கE. ஆசிMய'க789% மாணவ'க789% வழ;க#பQ% 
அறிV6*த) பாட;கைளW% இ;9 நY;கE பா'8கலா%. எ;கள12 
வZடா?திர8 9[ வAள8க8காKசியாக இG இZ89%. பாலிய) சா'?த 
பாட;கைள மதி#பாRV ெசRவத39% அைவ ெதாட'பான ேகEவAகைள8 
ேகKபத39% இG உ;க789 ஒZ ந)ல வாR#பாக அைமW%. 

 
ச]க இைடெவள1ைய8 கைட#பAD#பத3கான CDC வழிகாKQத)கைள8 
கைடபAD89% ெபாZKQ, எ;கள12 Lத2ைம அ^வலக*ைத 360-709-7550 
எ2ற எCணA) ெச,ட"ப& 22 அ;A ப8Bபக5 3 மண8CD L2பாக* 
ெதாட'_ெகாCQ, உ;கE இட*ைத L2பதிV ெசRGெகாE7;கE. 
ப;ேக3பாள'கள12 எCணA8ைக89 ஏ3ப நா;கE இடவசதிைய ஏ3பாQ 
ெசRவத39 இ?த L2பதிV உதV%. 

 
இ?த8 க)வAயாCD) ெஹ)* பAMவA) ேச'?GEள மாணவM2 
ெப3ேறா'/கா#பாள' இ?த8 NKட*தி) கல?GெகாEவத9 
வரேவ3க#பQகிறா'கE. ஒ`ெவாZ காலாCD^% பாலிய) Iகாதார8 
க)வA8கான பாட% அ?த8 காலாCD2 ஏழாவG வார% வா8கி) 
மாணவ'க789 வழ;க#பQ%. உ;களா) இ?த8 NKட*தி) கல?GெகாEள 
LDயாவAKடா), பாலிய) சா'?த பாட;கைள மதி#பாRV ெசRவத39% 
ம36%/அ)லG Iகாதார ஆசிMயைரa ச?தி#பத39மான வாR#ைப 
வழ;9மா6 ேகாரலா%. 1வG காலாCQ ெஹ)* மாணவ'கE அ8ேடாப' 
18வG வார*தி) இ?த bன1Kைட# பD8க* ெதாட;9வா'கE எ26 
எதி'பா'8கிேறா%. ெவ`ேவ6 ேததிகE ம3ற காலாCQக789% இG 
ெபாZ?G%. 

 

ெஹa.ஐ.வA/எRKd ைவரd ந% ேதச*தி) உEள ம8கள12 
ஆேரா8கிய*தி39a சவா) வAQ% 9றி#பAட*த8க அaI6*த)கைள 
அறி?GெகாCQ, அவ3689* தY'V காe% வைகயA) வாஷி;ட2 மாநிலa 
சKடம2ற% ஆ"ன0பG எI%G மேசாதாைவ 1988) நிைறேவ3றியG. 
ெஹa.ஐ.வA/எRKd ைவரஸி2 ேநாயAய) ம36% தQ#_ 9றி*G 5 Lத) 12% 
வ9#_ வைரயAலான மாணவ'க789 ஆCQேதா6% அறிV6*த) 



பாட;கைள வழ;9மா6 உEh' க)வA மாவKட;க789 இ?தa சKட% 
அறிV6*GகிறG. 

 

மாணவ'கள12 கா#பாள'கE த;கE பAEைளக789 ெஹa.ஐ.வA/எRKd 
பாட;கைள வழ;9வதி) இZ?G வAல89#ெபற வAZ%பவA)ைல என1), 
இ?த# ெபாG மதி#பாRV அம'வA) கல?GெகாEள ேவCDய 
அவசியமி)ைல. வாஷி;ட2 மாநில ஆ%ன1பd எRKd சKட*தி2பD, 
அ*தைகய வAல89 ேகார#பQவத3ேகா அ)லG வழ;க#பQவத3ேகா L2_, 
மாணவM2 ெப3ேறா' இ?த# பாட*திKட% 9றி*த ெபாG மதி#பாRV 
அம'வA) கல?GெகாCQ, அதி) இட%ெப6% பாட;கைள மதி#பாRV ெசRய 
ேவCQ%. 

 
இ?த8 NKட*தி) கல?GெகாCட பAற9, பாலிய) Iகாதார8 
க)வA/ெஹa.ஐ.வA/எRKd தQ#_8கான பாட*திKட*தி) ப;ேக3பதி) இZ?G 
த;கE பAEைளைய வAல8கி ைவ8க வAZ%_% ெப3ேறா'/கா#பாள'கE, 
திKடமிட#பKQEள பாட*ைத நட*Gவத39 7 நாKக789 L2பாக 
“மாணவZ89 வAல898 ேகாZவத3கான வACண#ப# பDவ%” எi% 
பDவ*தி) ைகெய[*திடலா%. ெஹa.ஐ.வA/எRKd தQ#_8கான 
பாட*திKட*தி) ப;ேக3பதி) இZ?G த;கE பAEைள அ)லG வள'#_# 
பAEைள89 வAல89# ெப6வத39 L2_, ெப3ேறா' அ)லG கா#பாள' 
இ*தைகய NKட*தி) கKடாய% கல?GெகாEள ேவCQ% எ26 மாநிலa 
சKட*தி) 9றி#பAட#பKQEளG. இ?த# பாட*திKட*தி) இZ?G வAல89# 
ெப3ற மாணவ'க789 ெபாZ*தமான மா368 க)வA வாR#_கE 
வழ;க#பQ%. 

 
உCைமWEள, 

 
ெரண Y 9jR8ஷா;8, ெஹ)* க)வAயாள' 360-
709-7581 Renee.Cruickshank@tumwater.k12.wa.us 

 

ைகலி2 ைந8ெர2, ெஹ)* க)வAயாள' 360-
709-7539 Kailyn.Nygren@tumwater.k12.wa.us 

 

*இ?த8 கDத*தி2 ப8க% 2-இ) எ;கE பாட*திKட% 9றி*த NQத) 
தகவ)கைள நY;கE பD*G# பா'8கலா%. 



6வ" கிேர%  
இ"த $ன&' KNOW பாட+தி'ட- வழியாக 3 நா'க3454 
க6ப74க8ப9- ப:வமைடதலி>ேபா@ ெஹC.ஐ.வ7/எF.G.G 
ஆகியவ6ைற+ த98ப@ 5றி+த $ன&' ஆ5-. ப:வமைடJ-ேபா@ 
ஏ6ப9- மா6றLகைள மதி8பாNO ெசNய, கிெள>ேகா Q> ெஹR+ 
ெட4F', தி ைலஃ8 ைச4கிT ஆகியவ6ைறJ- நாLகT 
பய>ப9+@ேவா-. 

 
ெஹC.ஐ.வ7/எF.G.G ஆகியவ6ைற+ த98பத6கான பாட+தி'டLகT 5 
ம6U- 6 5றி+த V9தR தகவRகைள8 ெபற, ப7>வ:- இைண8ப765C 
ெசRலO-: KNOW Curriculum | OSPI (www.k12.wa.us) இ@ 6வ@ கிேர9 நிைல 
வ58ப7R ம'9- பய>ப9+த8ப9- உZைமயான பாட+தி'ட- ஆ5-. 

 
7வ" ம'() 8வ" கிேர% 
இ"த $ன&' 7 பாடLகைள உTளட4கிய@. இ@ 6 [தR 8 நா'கள&R 
நட+தி [G4க8ப9-. நாLகT FLASH பாட+தி'ட+ைத8 
பய>ப9+@கிேறா-. வ58ப7R நாLகT ப7>ப6U- உZைமயான 
பாட+தி'ட+ைதேய ந\LகT மதி8பாNO ெசNவத6காக உLகள&ட- 
வழL5ேவா-. மாதி] வ58^+ தி'டLகT உTள&'ட தகவRகைள8 
ப7>வ:- இைணயதள+திR ந\LகT பா_4கலா-: 
http://www.kingcounty.gov/depts/health/locations/family- planning/education/FLASH.aspx 

 

FLASH பாட+தி'ட- எ>ப@ ம:+@வ`தியாக+ @Rலியமான, வய@45 
ஏ6ற, வ7]வான பாலியR aகாதார4 கRவ7 சா_"த பாட+தி'ட- ஆ5-. 
Q> ஏb க_8ப-, STDகT ம6U- பாலியR வ>[ைறகைள+ த98ப@- 
ேட'GL, உடcறO, ம@வ7ல45 ேபா>ற பாலியR aகாதார- ெதாட_பான 
தைல8^கT 5றி+@ 59-ப+தின:ட> உைரயாடைல அதிக]8ப@- 
இ"த8 பாட+தி'ட+தி> 5றி4ேகாTகT ஆ5-. 

 
இைளஞ_கT ம@ அ:"தாமR இ:8பத6கான திற>கைள வள_4க 
FLASH உதOகிற@. அ+@ட> பாலியR சா_"த ேநாNகைளJ- 
க_8ப+ைதJ- த98பத6கான ப7ற [ைறகT 5றி+@- இ@ க6ப74கிற@. 
ஆேரா4கியமான தகவRெதாட_^கைள FLASH ஊ45வ78பேதா9, 
உறOகைள நRல [ைறய7R பராம]8பத6கான திற>கைளJ- இ@ 
உ:வா45கிற@. 59-ப வ \'98பாட8 பண7கைளJ- FLASH 
ெகாZ9Tள@. இ"த வ \'98பாட8 பண7ய7R, மாணவ_கT ஏதாவ@ ஒ: 
59-ப உU8ப7ன:ட> வ58ப7R நட+த8ப9- தைல8^கT 5றி+@8 
ேபச ேவZ9-. ஆசி]ய_களாR ப]"@ைர4க8ப'ட ேகTவ7கள&> 
ெதா58ைப அG8பைடயாக4 ெகாZ9 இ"த உைரயாடR நைடெபU-. 



59-ப+திR உTள ெப]யவ_க3ட> மாணவ_கT இ"த+ தைல8^கT 
5றி+@8 ேபசினாR, அத6கான மதி8ெபZh- வழLக8ப9கிற@. இ"த 
மதி8ெபZைண8 ெபற, மாணவ_கT எ"த உTளட4க+ைத8 ப6றி8 
ேபசினா_கT எ>ற வ7வர+ைத எL5- ெவள&ய7ட ேவZGயதிRைல. 

 
பாலியR கRவ7 ெதாட_பான சில ேகTவ7கT 59-ப+தின:ட> ேபச+ 
த5"தைவயாக இ:45- ப'ச+திR, அ+தைகய ேகTவ7கைள 5றி+@ 
மாணவ_கT உைரயா9வத6கான ெநறி[ைறைய FLASH வழL5கிற@. 
இத> வ7ைளவாக, பாலியR கRவ7 சா_"த தைல8^கT ெதாட_பாக 
உLகT ப7Tைளகள&ட- ந\LகT ைவ+தி:45- மதி8^கT ம6U- 
எதி_பா_8^கT 5றி+த ேகTவ7க3ட> மாணவ_கT வ \'G65 வர 
[Gகிற@. இ"த [4கியமான தைல8^கT 5றி+@ உLகT 
ப7Tைளக3ட> உைரயா9வத6கான அ_+த[Tள வாN8ைப இ"த 
வ \'98பாட- உLக345 வழL5- எ>U ந-^கிேறா-. 
ந9நிைல8பTள&4கான FLASH பாடLகள&> ப'GயR கீேழ 
ெகா94க8ப'9Tள@. சில பாடLகT a:4க8ப'9- இைண4க8ப'9- 
இ:4க4V9-. 

 
பாட- 1: இன8ெப:4க [ைற ம6U- க_8ப- 
பாட- 3: ேட'GL ெதாட_பான வ7திகT 
பாட- 4: ேவZடா- எ>U ெசாRவதாR உZடா5- ந>ைமகT 
பாட- 2: பாலின ேவUபா9கT ம6U- பாலின அைடயாள- 
பாட- 5: எF.G.G ேநாNகைள த9+தR 
பாட- 6: ெஹC.ஐ.வ7 ம6U- ப7ற எF.G.G ேநாNகைள+ த98பத658 
பய>ப9- ஆhைறகT  
பாட- 7: 59-ப4 க'98பா'9 [ைறகT 

 
 
இ"த8 பாடLகT ெதாட_பான V9தR தகவRக345, OSPI 
இைணயதள+ைத8 பா:LகT. OSPI ெஹC.ஐ.வ7 ம6U- 
பாலியR aகாதார- சா_"த தகவRகைள8 ெபUவத6கான 
இைண8^: http://www.k12.wa.us/HIVSexualhealth/default.aspx 


