Утах дрзавне комисије за образовање
Пристанак родитеља/старатеља
Упутство за људску сексуалност

Родитељи морају примати овај облик не касније од две недеље пре почетка упутство за
Име студента:
Курс :____________________________________ Теацхер(с):
Школа :_____________________________________ телефонски број:
Драги родитељи/старатељ:
У склопу образовање свог детета, он/она је уписан на курс који садржи упутства о темама које се односе
на људску сексуалност. Добијате овај образац за пристанак јер инструкције и/или расправе о
сексуалности теме су под контролом државног закона и/или правило Утах дрзавне комисије за
образовање. Пажљиво , прочитајте образац изаберите једну опцију, потписати, и вратили се наставник
изнад. Твој студент неће бити дозвољено да учествује у активностима класа без овај попуњени и
потписани образац на датотеци. Хвала ти.

Ја д.о.о.

Све инструкције везане за људску сексуалност и/или сексуалне активности ће бити одржан у склопу
закон државе Утах (53А-13-101) и правило Утах дрзавне комисије за образовање (Р277-474) као што је
праћење:
Јавним школама це науцити сексуална апстиненција пре брака и верности после брака
Постоји претходни пристанак родитеља пре предаје ниједну одредбу о контрацепцији и/или
кондоме
• Студенти ће се упознати са заразних болести, укључујући и оне преносе сексуално, и ХИВ/АИДСа
Програм материјала и гостујућих предавача који подржавају инструкција о овим темама су размотрили и
одобрена од стране комитета за ревизију локални дистрикта.
•
•

На следећи начин нису одобрене од стране државне одбору за наставу и не могу да те:
• Што значи истодобно имати сексуални однос, сексуална стимулација или еротске понашање;
• Заступање пре брака или ванбрачне сексуалне активности;
• Заступање или охрабрење за употребу контрацептивне методе или уређаји;
• Заступање сексуалне активности ван брака.
У складу са Утах државног одбора за образовање правило Р277-474-7-Д, наставници могу одговорити на
питања спонтано студената у циљу пружа прецизне податке или исправљање нетачне или нетачне
информације или коментаре од стране студената у разреду у вези сексуалности.

Наставни план и програм за овај курс садржи упутства и/или дискусије о темама проверио испод
Наставник само за употребу






репродуктивни анатомије и здравље
људска репродукција
информације о селф-испите
силовање на састанку
контрацепцију , укључујући кондоме

 ХИВ -а и АИДС-а (укључујући режима преноса
 сексуално преносиве болести (термини
осетљив на експлицитне природе може
дефинисати)

Чињеничне , непристрасне информације о контрацепцији и кондоми могу бити представљени у склопу
овог курса (само. ако је изабрано поље за изнад). Демонстрација на како да користите кондоме или
било који анти-бејби средства, методе или уређаји су забрањени и није одобрио.
Име студента:
Опције : Прочитајте и погледајте само један од следећих:
1 . опција
 Ја дати дозволу да учествују у планиране активности/дискусије, као што је описано изнад моје дете
2 . опција
 Ја дати дозволу за моје дете да учествују у планиране активности/дискусије, као што је описано
изнад, са изузетком . Ја разумем да је моје дете ће добити задатак алтернативне једнаке вредности
и да неће присуствовати редовном разреду на дан ову инструкцију.
Моје дете ће бити обезбеђена безбедно, под надзором место унутар школе током овог један
разред. То ће бити освојили да пријавим на претходно уговорене локацију, провјеримо наставника
или супервизор и прослеђивање довршени задатак у одговарајућој особи.
Опција 3
 Уочи одлуке, да ће вас контактирати у школи у наредне две недеље нејга да размотре планирани
наставни план и програм и/или Прегледајте материјал
Опција 4
 Ја ЗАБРАНИ дозволу за моје дете да учествују у било којој од планиране активности/дискусије као
проверио у поље изнад.
Ја разумем да док је моје дете није уплетен у дијелу наставног програма за еxемптед, он/она ће
бити обезбеђена безбедно, под надзором место у оквиру школе за време за један класа, и ће, добио
је задатак алтернативне односе на друге елементе на Наравно.
Овај образац за пристанак могу се слати родитеље у року од две недеље након почетка курса, али не
мање од две недеље пре инструкција од идентификованих тема. Према закону државе, твоје дете могу
да учествују у планирани са упутством активности наведене изнад, осим ако и све док овај потписано
писмо дозвола се враћа са наставником препознали у овом облику. Потписане обрасце ће бити сачуване
на датотеци у школи за најмање годину дана.
Молим те, потписати и вратити
Сам читао овај образац и одабрали једну опцију са претходне листе
Родитељ /старатељ потпис:
Број телефона: датум:
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