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TMS ఆ(గ*  +,* -. ల 01 య3ౖన త78 దం:1 ; & సంర>?;, 

 
KNOW మAB/C, FLASH DౖంEక ఆ(గ*  +ద*  GH* ంIలJ KందLM  NOP ంQంR? ఈ సంవతU రV ఆ(గ*  +,* -. ల 
త78 దం:1 ; & సంర>?ల? అవXశం క7Z ంQంR? !" $ట& '() *+ ) గ- ం/లయం2, 34$రం 678 ంబ4 22 న :. 
6:00-7:00 గంటల వర? స\]శం జ-_`ంa. ఆ(గ*  ఉGc* B; పAచfgh  అంaiM - మAB j- NOP ంచkgO 
ఉGc* Bల మAB +,* -. ల lధn iమEo  అంRpqr ఉంqంa. ఇa \ tAP క సuహ ప1 దరw న మAB iమEo g 
సjOP ంQంR? మAB ప1 శh ; అxyంR? j అవXశం. 

 
i\zక {రం |సం CDC \ర} దరw Xల? కq# బx ఉం~ంR? �J, j స. �gh  Aజ&�  QL?�ంR? 678 ంబ& 22 మ. 3 
గంటల rV 360-709-7550 r దయQ� \ ప1 cన X�* లfgh  సంప1 aంచంx. �జర�*  tA సంఖ* ? తEనంత స. �gh  
�K అంaం�మg ఇa g�� ALM ంa. 

 
+,*  సంవతU ర Xలంr ఆ(గ* ంr న�R QL?నh  +,* A.  �క�  త78 దం:1 ;/సంర>?; ఎవ�ౖn ఈ స\]IgO �జ- 
XవkgO i� గతం. ప1 � �ౖ� \�కంr, DౖంEక ఆ(గ*  +,*  +షయం ,,V �ౖ� \�కం �క�  ఏడవ tరంr పం0� 
Qయబ:`ంa. ఒక]ళ ఈ స\]IgO j- �జ- XCక��, iమEo g సjOP ంQంR? మAB/C, ఆ(గ*  ఉGc* Bxg 

క7� అవXIgh  j- అభ* A. ంచవ�� . 1వ #ౖె&మ()ిక ఆ-.గ0 1230ర56 ల8 అ:;< బ> 18వ @ారంలC ఈ యFGH ను KLా రంMNాO రG 

�K KంR� ఊ LM nh K. ఇతర �ౖ� \�Xల? +¡నh  �¢; వA£ iM ¤. 
 

HIV/AIDS ¥ౖర¦ మన §శV ప1 జల ఆ(�* gO అంaంQ Kఖ* 3ౖన KVZ J _A£ ం¨, t©ంగ# ª �ష# �  Iసనసభ 1988 r 
ఓ'= బ> ఎ@AB  CDE F ఆ�aం¨ంa. HIV/AIDS ¥ౖర¦ �క�  t* « +¬ న IసM � ం మAB gtరణ _Aం¨ 5-12 yo డ8 rg 

+,* -. ల? tAP క ¯చనలJ అంaం�లg ఈ చట# ం i. gక GఠIల z�8 లJ g±² ³LM ంa. 
 

సంర>?; తమ 0ల8 లJ HIV/AIDS ¯చన Jంx ´న�¤ం�లg అJ?ంµ తపZ  t- బ రంగ సj> !షª ? �జ- 
Xt7U న అవసరం CR. అqవం· ´న�¤ంVJ అభ* A. ంచkgO C, మం¸- QయkgO KంR t©ంగ# ª �# ¹ ఓ h́ బ¦ 
ఎ¤»U  చట# ం ప1 Xరం త78 దం:1 ; బ రంగ N>ణ !షª ? �జ- Xt7 మAB iమEo g సjOP ం�7. 

 
స\]శం త�� త, DౖంEక ఆ(గ*  +ద* /HIV/AIDS gtరణ Xర* కo మంr G¼} న?ంk +,* A. g ´న�¤ం�లg |-?� 
త78 దం:1 ;/సంర>?; ప1 ½¾Xబద� 3ౖన ¯చన? క¿సం 7 (Àల KంR “+,* A. g ´న�¤ంQంR? అభ* ర. న పతÁ ం” పతÁ ం"ౖ 
సంతకం Qయవ�� . HIV/AIDS gtరణ Xర* కo మంr G¼} న?ంk తమ ÂడÃ  C, సంర>ణrg tAg t- ´న�¤ంQ KంR 
త78 దం:1 ; C, సంర>?; తపZ gసA� అ�ం· స\]IgO �జ- Xtలg �ష# �  చట# ం అంaLM ంa. ´న�¤ంచబxన 
+,* -. ల? తEన ప1 Ä* \h య +,* వXI; అంaంచబడÄ¤. 

 
భవ¢B;, 

 
�¿ Åo Æ షంÆ ఆ(గ*  ³>?: 360-709-7581 
Renee.Cruickshank@tumwater.k12.wa.us 

 

Çౖ7ª gÈo ª ఆ(గ*  ³>?: 360-709-7539 
Kailyn.Nygren@tumwater.k12.wa.us 

 

*దయQ� ఈ Cఖ �క�  2వ ÉÊr \ GH* ంIల _Aం¨ మAంత స\��gh  కJËనంx. 



6వ!" # 
ఈ "#$ KNOW %&' ం)ల+ ఉప./ం0 3 12ల 3క5 వయ89  HIV/STD #:రణ "#$. 
3క5 వయ89  సమయం? @AB ల+ సCDE ంచG#D HI JK  LM NOP  QR9S , T UౖW XౖDO + ZG [\ 
ఉప./]P \. 

 
KNOW HIV/STD #:రణ %&' ం)ల _̂ ` a 5 & 6 bcంd మcంత స@fరం gసం దయ0i ఈ jంR # 
సందck ంచంl: KNOW %&' ం)a | OSPI (www.k12.wa.us) ఇT తరగo, 6వ _̂ ` ]p q? @తr [ ఉప./ం0 
:సP వ %&' ంశం. 

 
7వ మ%& 8వ !" # 
ఈ "#$ 6-8 12ల tలవ' వu? అంTంచబlన 7 %&ల+ కj/ ఉంyంT. [\ FLASH %&' ం)ల+ 
ఉప./]P \. సCDE ంచG#D [\ :సP వ %&' ం)ల+ Cz అం{|y? ఉం}~\. న�� %ఠ'  
ప� ��కల� స� స@f�#�  DంT �� Xౖ$ ? క+�నవ}� : 
http://www.kingcounty.gov/depts/health/locations/family- planning/education/FLASH.aspx 

 

FLASH %&' ం)a అ�� �ౖద' పరం� ఖd� త�ౖన, వయ89 z-త/న, సమగ_  Uౖం/క ఆ1గ'  �ద'  %&' ం)a. 
%&' ం)ల �కK  లtE ' a 3క5 వయ89 ? గర� ం, STDa మc3 Uౖం/క �ంస+ #1uంచడం మc3 ��ం�, XR9  
మc3 సంయమనం �ం� Uౖం/క ఆ1గ'  సంబంuత అం)ల bcంd zyంబ సం�షణ+ �ంచడం. 

 
:' u మc3 గర� �రణ #:రణ �కK  ఇతర పద�  ల bcంd ¡u¢P  అ�^, సంయమనం� ఉండడం? 3వతz 
మద£  + ఇ0� ం{z FLASH ¤ౖ¥�' ల+ �ం¦ంT8P ంT. ఇT §రవప� ద�ౖన సం�షణ+ �̈ త9 �8P ంT మc3 
ఆ1గ' కర�ౖన సంబం�ల gసం ¤ౖ¥�' ల+ �ం¦ంT8P ంT. FLASH zyంబ ©ంవªK  అXౖM �ంటI + ZG కj/ 
ఉంyంT, ¬#? �' Ap a తరగo? కవª 0యబlన అం)ల bcంd zyంబ స®' #� # °̄ త ప� శ� ల X$ ± � 
@²I డ~A. �ద£ :c� @²I lనం{z �' Ap a ³c5  ¦ం{~A, t´ :c సం�షణల �షµ#�  చc� ంfj9 న 
అవసరం ఎ¥B · ¸{. 

 
ఉ%�' 3లz #c£ షS  �aవల పటI  ఆసD5  ఉన� ¥B ¹ zyం|లz oc/ ప� శ� ల+ ¢dంచG#D FLASH :cD 
�̈ ºtO + అంT8P ంT. ఫjతం�, ఈ అం)లz సంబంuంd :c gసం CA కj/ ఉన�  �aవa మc3 అంచ�ల 

bcంd �' Ap a ప� శ� ల� ఇం�D �వ}� . CA కji ఈ \ఖ' �ౖన అం)ల bcంd @²I ¹gవG#D ఇT Cz 
అరp వంత�ౖన అవt)#�  అంT8P ంద# [\ ఆ¼8P �� \. ½lO ¢K O FLASH %&ల ¾¿~ Tbవ 
అంTంచబlంT. À#�  zTంచబడవ}�  మc3 కjÁ ఉండవ}� . 

 
%ఠ\ 1: ¥నAతB oP  వ' వసp  మc3 గర� �రణ  
%ఠ\ 3: ��ం� #య@a 
%ఠ\ 4: వ{£  అ# ÂపB డం 
%ఠ\ 2: Uౖం/క ÃరÄ మc3 jంగ bc5 ం¥  
%ఠ\ 5: STDల+ #:cంచడం 
%ఠ\ 6: HIV మc3 ఇతర STDల+ #:cంచG#D కంÅÆ a 
%ఠ\ 7: జనన #యంతr ణ పద�  a 

 
అదన¥ స@fరం gసం OSPI �� Xౖ$ + È� É 0యG#D దయ0i సంgdంచకంl. OSPI HIV 
మc3 Uౖం/క ఆ1గ'  స@fరం jంR 
http://www.k12.wa.us/HIVSexualhealth/default.aspx 


