Conselho Estadual de Utah de educação

Formulário de consentimento de pais/encarregados de educação
Instrução de sexualidade humana
Os pais devem receber este formulário não, o mais tardar duas semanas antes do início da instrução
Nome do aluno:
Curso: _________________________________ professor (es):
Escola: ____________________________________número de telefone:
Caros pais/encarregados de educação:
Como parte da educação do seu filho, ele/ela tem matriculados em um curso que inclui instruções sobre
sexualidade relacionados ao ser humano de tópicos. Você está recebendo este formulário de consentimento
como instrução e/ou discussão de temas da sexualidade humana é controlado por lei estadual e/ou regra de
Utah Conselho Estadual de educação. Por favor, leia atentamente o formulário, selecione uma opção, assinar e
devolver ao professor acima. Seu aluno não poderão participar das atividades de classe sem este formulário
preenchido e assinado em arquivo. Obrigado.

Eu nformação

Todas as instruções relacionadas com a sexualidade humana e/ou atividade sexual terá lugar no âmbito da lei
do estado de Utah (53A-13-101) e o estado de Utah Conselho Estadual de educação (R277-474) como segue:
•

As escolas públicas vai ensinar abstinência sexual antes do casamento e fidelidade depois do
casamento

•

Vai haver prévio consentimento dos pais antes de ensinar qualquer aspecto de contracepção e/ou
preservativos

•

Os alunos irão aprender sobre doenças transmissíveis, incluindo as transmitidas sexualmente e
HIV/AIDS

Materiais do programa e oradores convidados, apoiando a instrução sobre estes temas, foi revisados e
aprovados pelo Comitê de revisão de distrito local.
Não é aprovados pelo Conselho Estadual de educação para a instrução e não pode ser ensinados a seguir:
• Os meandros da relação sexual, estímulo sexual ou comportamento erótico;
• A defesa de atividade sexual antes do casamento ou extraconjugal;
• A advocacia ou incentivo à utilização de métodos anticoncepcionais ou dispositivos;
• A defesa de atividade sexual fora do casamento.
Acordo com Utah estado Board of Education regra R277-474-7-D, os professores podem responder a
perguntas espontâneo do aluno com a finalidade de fornecer dados precisos ou corrigir informações
imprecisas ou enganosas ou comentários feitos pelos alunos em classe sobre a sexualidade humana.

O currículo para este curso inclui instruções e/ou discussões sobre os tópicos verificados abaixo
Professor apenas para uso






saúde e anatomia reprodutiva
reprodução humana
informações sobre autoexames
violação de data
contracepção, inclusive preservativos

 HIV e AIDS (incluindo modos de transmissão
 doenças sexualmente transmissíveis (termos de
natureza sensível/explícita podem ser
definidos)

Informação factual, imparcial sobre contracepção e preservativos pode ser apresentada como parte deste
curso (somente se estiver marcada a caixa acima). As manifestações de como usar preservativos ou qualquer
meio contraceptivo, métodos ou dispositivos são proibidos e não autorizados.
Nome do aluno:
Opções: Leia e verifique somente um dos seguintes:
Opção 1
 Eu conceder permissão para o meu filho a participar nas actividades programadas/discussões como descrito
acima
Opção 2
 Eu conceder permissão para o meu filho a participar nas actividades programadas/discussões como descrito
acima, com exceção de . Eu entendo que meu filho irá receber uma atribuição alternativa de igual valor e
não vai participar da classe regular no dia desta instrução.
Meu filho será fornecido um lugar seguro e supervisionado dentro da escola durante este período (s)
classe. Será sua responsabilidade para reportar para o local pré-combinado, check-in com o professor ou
supervisor e submeter o trabalho concluído para a pessoa apropriada.
Opção 3
 Antes de tomar uma decisão, eu contacto na escola dentro das próximas duas semanas para arranjar um
tempo para discutir o plano curricular e/ou rever os materiais
Opção 4
 Eu negar permissão para o meu filho participar em qualquer das atividades/discussões regulares como
verificada na caixa acima. Eu entendo que enquanto meu filho não está envolvido na parte dispensada do
currículo, ele será fornecido um lugar seguro e supervisionado dentro da escola durante o período de aula
(s) e recebeu uma missão alternativa relacionada com outros elementos da é claro.
Este formulário de consentimento pode ser enviado para os pais, dentro de duas semanas após o início do
curso, mas não menos de duas semanas antes da instrução dos temas identificados. Sob a lei estadual, sua
criança não pode participar na atividade agendada instrucional especificada acima, até que esta carta assinada
de permissão é retornada para o professor identificado neste formulário. Formulários assinados serão
mantidos em arquivo na escola por um período mínimo de um ano.
Por favor assinar e devolver
Eu li este formulário e selecionou uma opção da lista anterior
Assinatura do pai/responsável:
Número de telefone: Data:
ADA Compliant 02/08/2018

