Utah State Board of Education

Phụ huynh/người giám hộ đồng ý hình thức
Tình dục loài người hướng dẫn

Phụ huynh phải nhận được mẫu đơn này không muộn hơn hai tuần trước khi bắt đầu hướng dẫn
Tên học sinh:
Khóa học:_______________________________ Giáo viên:
Trường trung học:________________________________ điện thoại:
Thưa quý phụ huynh/người giám hộ:
Như một phần của giáo dục trẻ em của bạn, anh/cô ấy đã ghi danh vào một khóa học bao gồm các hướng dẫn
về các chủ đề tình dục có liên quan đến con người. Bạn có nhận được mẫu này đồng ý vì chỉ dẫn và/hoặc thảo
luận về chủ đề tình dục loài người được điều khiển bởi pháp luật nhà nước và/hoặc quy tắc Utah State Board
of Education. Xin vui lòng đọc cẩn thận, hình thức chọn một tùy chọn, đăng nhập, và trở về với giáo viên ở
trên. Sinh viên của bạn sẽ không được phép tham gia vào các hoạt động lớp học mà không có hình thức này
hoàn tất và ký tên vào file. Cảm ơn bạn.

Tôi NFORMATION

Tất cả các hướng dẫn liên quan đến tình dục loài người và/hoặc hoạt động tình dục sẽ diễn ra trong bối cảnh
luật tiểu bang Utah (53A-13-101) và quy tắc Utah State Board of Education (R277-474) khi thực hiện theo:
Các trường công lập sẽ dạy kiêng tình dục trước hôn nhân và độ trung thực sau khi kết hôn
Sẽ có sự đồng ý của cha mẹ trước trước khi giảng dạy bất kỳ khía cạnh nào của thai và/hoặc bao cao
su
• Học sinh sẽ tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả những truyền qua đường tình dục, và phòng
chống HIV/AIDS
Tài liệu chương trình và diễn giả hỗ trợ giảng dạy trên các chủ đề này đã được xem xét và chấp thuận của Ủy
ban xem xét địa phương huyện.
•
•

Sau đây không được chấp thuận bởi State Board of Education để được hướng dẫn và có thể không được giảng
dạy:
• Intricacies của giao hợp, kích thích tình dục, hoặc hành vi khiêu dâm;
• Vận động của hoạt động tình dục trước hôn nhân hoặc tình;
• Tuyên truyền hay khuyến khích việc sử dụng các phương pháp tránh thai hoặc các thiết bị;
• Tuyên truyền các hoạt động tình dục ngoài hôn nhân.
Theo quy định của Utah State Board of Education quy tắc R277-474-7-D, giáo viên có thể đáp ứng cho học sinh
tự phát câu hỏi với mục đích cung cấp các dữ liệu chính xác hoặc điều chỉnh thông tin không chính xác hoặc
gây hiểu lầm hoặc ý kiến được thực hiện bởi các học sinh trong lớp học liên quan đến tình dục loài người.

Chương trình đào tạo đối với khóa học này bao gồm các hướng dẫn và/hoặc thảo luận về các chủ đề đã kiểm
tra dưới đây
Giáo viên chỉ sử dụng cho






giải phẫu sinh sản và sức khỏe
sinh sản con người
thông tin về tự kỳ thi
Ngày hiếp dâm
tránh thai, bao gồm cả bao cao su

 HIV và AIDS (bao gồm cả chế độ truyền động
 bệnh lây truyền qua đường tình dục (các điều
khoản có tính chất nhạy cảm/rõ ràng có thể
được định nghĩa)

Thông tin thực tế, không thiên vị về tránh thai và bao cao su có thể được trình bày như một phần của khóa học
này (chỉ khi đã kiểm tra các hộp ở trên). Cuộc biểu tình ngày làm thế nào để sử dụng bao cao su hoặc bất kỳ
phương tiện tránh thai, phương pháp, hoặc thiết bị bị cấm và không được ủy quyền.
Tên của học sinh:
Tùy chọn: Xin vui lòng đọc và kiểm tra chỉ là một trong những điều sau đây:
Lựa chọn 1
 Tôi đã trao quyền cho con tôi tham gia vào các hoạt động theo lịch trình/thảo luận như mô tả ở trên
Tùy chọn 2
 Tôi đã trao quyền cho con tôi tham gia vào các hoạt động theo lịch trình/thảo luận như mô tả ở trên, ngoại
trừ . Tôi hiểu rằng trẻ em của tôi sẽ nhận được một nhiệm vụ thay thế giá trị như nhau và sẽ không tham
dự các lớp học theo lịch trình thường xuyên trong ngày của hướng dẫn này.
Con tôi sẽ được cung cấp một nơi an toàn, giám sát trong các trường học trong thời gian này period(s)
lớp. Nó sẽ là trách nhiệm của mình để báo cáo cho vị trí sắp xếp trước, kiểm tra tại với giáo viên hoặc giảng
viên hướng dẫn và gửi chuyển nhượng đã hoàn thành với những người thích hợp.
Lựa chọn 3
 Trước khi đưa ra quyết định, tôi sẽ liên lạc với bạn tại trường trong vòng hai tuần tiếp theo để sắp xếp một
thời gian để thảo luận về dự kiến chương trình và/hoặc xem lại các tài liệu
Tùy chọn 4
 Tôi từ chối quyền cho con tôi tham gia vào bất kỳ hoạt động theo lịch trình/thảo luận như kiểm tra trong
hộp ở trên.
Tôi hiểu rằng trong khi trẻ em của tôi không phải là tham gia vào phần exempted của chương trình giảng
dạy, người đó sẽ được cung cấp một nơi an toàn, giám sát trong các trường học trong lớp period(s), và sẽ
nhận được một nhiệm vụ khác liên quan đến các yếu tố khác của các khóa học.
Hình thức chấp thuận này có thể được gửi đến cha mẹ trong vòng hai tuần sau khi bắt đầu khóa học, nhưng
không ít hơn hai tuần trước khi hướng dẫn của các chủ đề được xác định. Theo luật pháp tiểu bang, trẻ em của
bạn không thể tham gia vào các hoạt động giảng dạy theo lịch trình đã nêu trên, trừ khi và cho đến khi thư này
có chữ ký của cấp phép là trả lại cho các giáo viên được xác định trên biểu mẫu này. Ký kết các hình thức sẽ
được giữ trên hồ sơ tại trường cho tối thiểu là một năm.
Xin vui lòng đăng nhập và trả lại
Tôi đã đọc biểu mẫu này và đã chọn một tùy chọn từ danh sách trước
Chữ ký phụ huynh/giám hộ:
Số điện thoại: ngày:
ADA Compliant 02/08/2018

