
Ngày 12 tháng Chín, 2022 
 

Kính gửi Phụ Huynh & Người Giám Hộ của Học Sinh Chương Trình Y Tế của TMS, 
 
Một cuộc họp sẽ được tổ chức từ 6: 00-7: 00 CH vào Thứ Năm, ngày 22 tháng Chín, tại thư 
viện của Trường Sơ Trung Tumwater để tạo cơ hội xem trước thông tin về chương trình giáo 
dục sức khỏe tình dục KNOW và/hoặc FLASH cho phụ huynh và người giám hộ của các học 
sinh Chương Trình Y Tế năm nay. Các giáo viên Chương Trình Y Tế sẽ cung cấp phần giới 
thiệu và các tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên và học sinh sẽ có sẵn để quý vị xem. Đây sẽ 
là bài thuyết trình nhóm hằng năm của chúng tôi và là cơ hội để quý vị xem lại các tài liệu và đặt 
câu hỏi. 
 
Để tuân thủ các nguyên tắc của CDC về giãn cách xã hội, vui lòng liên hệ với văn phòng chính 
của chúng tôi theo số 360-709-7550 muộn nhất là 3 giờ chiều ngày 22 tháng Chín để giữ chỗ. 
Điều này sẽ đảm bảo rằng chúng tôi bó trí không gian thích hợp đủ cho số lượng người tham 
dự. 
 
Tất cả phụ huynh/người giám hộ của học sinh ghi danh vào Chương Trình Y Tế trong năm học 
này đều được hoan nghênh tham dự cuộc họp này. Mỗi quý, nội dung giáo dục sức khỏe tình 
dục sẽ được cung cấp vào khoảng tuần thứ bảy của quý. Nếu quý vị không thể tham dự cuộc 
họp này, quý vị có thể yêu cầu cơ hội xem lại các tài liệu và/hoặc gặp một giáo viên về y tế. 
Chúng tôi dự kiến Học sinh Chương Trình Y Tế quý 1 sẽ bắt đầu đơn vị học tập này trong tuần 
18 tháng Mười. Hoạt động vào các quý khác sẽ tổ chức vào ngày khác. 
 

Nhận thức được mối đe dọa đáng kể mà vi rút HIV/AIDS gây ra đối với sức khỏe của người dân 
liên bang, cơ quan lập pháp tiểu bang Washington đã thông qua Dự luật AIDS Omnibus vào 
năm 1988. Luật này chỉ đạo các khu học chánh địa phương cung cấp hướng dẫn hằng năm cho 
học sinh từ lớp 5-12 về bệnh lý và cách phòng chống vi rút HIV/AIDS. 
 

Người giám hộ không cần tham gia một buổi đánh giá công khai trừ khi họ muốn miễn cho con 
mình tham gia lớp học về HIV/AIDS. Luật AIDS Omnibus của Tiểu Bang Washington yêu cầu 
phụ huynh phải tham gia một buổi đánh giá công khai và xem xét các tài liệu trước khi có thể 
yêu cầu hoặc cho phép miễn trừ cho học sinh. 

 
Sau cuộc họp, phụ huynh/người giám hộ muốn học sinh được miễn tham gia chương trình Giáo 
Dục Sức Khỏe Tình Dục/Phòng Chống HIV/AIDS có thể ký tên vào mẫu “Biểu Mẫu Yêu Cầu 
Vắng Mặt cho Học Sinh” ít nhất 7 ngày trước buổi học theo kế hoạch. Luật tiểu bang quy định 
rằng cha mẹ hoặc người giám hộ phải tham dự một cuộc họp như vậy trước khi họ có thể cho 
con em mình hoặc người được giám hộ miễn tham gia chương trình phòng chống HIV/AIDS. 
Học sinh vắng mặt ở chương trình này sẽ được cung cấp các cơ hội giáo dục thay thế thích 
hợp. 
 
Trân trọng, 
 
Renee Cruickshank Nhà Giáo Dục Y Tế 360-709-7581 Renee.Cruickshank@tumwater.k12.wa.us 
 

Kailyn Nygren Nhà Giáo Dục Y Tế 360-709-7539 Kailyn.Nygren@tumwater.k12.wa.us 
 

*Vui lòng tìm thêm thông tin về chương trình giảng dạy của chúng tôi ở trang 2 của thư này. 
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Lớp 6 
Đây là đơn vị học tập về phòng chống HIV/STD cho Thanh Thiếu Niên Tuổi Dậy Thì 
trong 3 ngày sử dụng chương trình giảng dạy KNOW. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng 
Hướng Dẫn của Glencoe Teen Health, The Life Cycle, để xem xét những thay đổi trong 
tuổi dậy thì. 
 
Để biết thêm thông tin về Chương trình giảng dạy Phòng Chống HIV/STD KNOW dành 
cho Học Sinh Lớp 5 & 6, vui lòng truy cập liên kết sau đây: KNOW Curriculum | OSPI 
(www.k12.wa.us) Đây là chương trình thực tế tại lớp học, chỉ được sử dụng cho lớp 6. 
 

Lớp 7 và 8 
Đơn vị học tập này bao gồm 7 bài học được cung cấp trong khoảng thời gian 6-8 ngày. 
Chúng tôi sử dụng Chương Trình FLASH. Chúng tôi sẽ cung cấp chương trình giảng 
dạy thực tế để quý vị đánh giá. Quý vị có thể xem thông tin về kế hoạch giảng dạy mẫu 
trên trang web sau: http://www.kingcounty.gov/depts/health/locations/family- 
planning/education/FLASH.aspx 
 

Chương trình FLASH là một chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện, phù 
hợp với lứa tuổi, chính xác về mặt y tế. Các mục tiêu của chương trình giảng dạy này là 
ngăn ngừa mang thai ở tuổi vị thành niên, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và 
bạo lực tình dục, đồng thời tăng cường giao tiếp trong gia đình về các chủ đề liên quan 
đến sức khỏe tình dục như hẹn hò, tình dục và kiêng cữ. 
 
FLASH xây dựng các kỹ năng để hỗ trợ những người trẻ tuổi trong việc kiêng cữ, cũng 
như giảng dạy về các phương pháp phòng chống bệnh tật và mang thai khác. Chương 
trình này giúp thúc đẩy giao tiếp tôn trọng và xây dựng các kỹ năng cho các mối quan hệ 
lành mạnh. FLASH cũng có các bài tập về nhà dành cho gia đình, trong đó học sinh nói 
chuyện với một thành viên trong gia đình về các chủ đề được đề cập trong lớp thông 
qua một bộ câu hỏi quy định. Học sinh nhận được điểm tín chỉ khi nói chuyện với một 
người lớn, nhưng không phải thảo luận về nội dung của các cuộc trò chuyện đó. 
 
FLASH cung cấp một giao thức để giáo viên gửi các câu hỏi trở lại cho gia đình khi 
chúng xoay quanh các giá trị cụ thể. Do đó, học sinh có thể trở về nhà với các câu hỏi 
về các giá trị và kỳ vọng mà quý vị mong muốn với trẻ liên quan đến các chủ đề này. 
Chúng tôi hy vọng điều này sẽ mang đến một cơ hội có ý nghĩa để quý vị và trẻ cùng 
nhau nói về những chủ đề quan trọng này. Dưới đây là danh sách các bài học FLASH 
của Trường Sơ Trung. Một số bài học có thể được rút ngắn và kết hợp. 
 
Bài học 1: Hệ Sinh Sản và Mang Thai 
Bài học 3: Quy Tắc Hẹn Hò 
Bài học 4: Nói Không 
Bài học 2: Khuynh Hướng Tính Dục và Bản Dạng Giới 
Bài học 5: Ngăn Ngừa STD 
Bài học 6: Bao Cao Su để Phòng Chống HIV và STD khác 
Bài học 7: Các Phương Pháp Ngừa Thai 

 
 

Vui lòng duyệt qua trang web OSPI để xem thêm thông tin. Liên kết đến Thông Tin HIV 
và Sức Khỏe Tình Dục của OSPI http://www.k12.wa.us/HIVSexualhealth/default.aspx 
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