
 URDU 
 

	 صحت  مند  بہبودوں  کی  معلومات  کا  اشتراک 
جنسی  طرز  عمل  ڈيٹا  
	

جنسی  سرگرمی  اشارے   New York 2013  Niagara Falls High School   
اشارے  پر  خطرے  کا  

	 اشاره  طلباء  کا  فيصد 
 
	 کبهی  جنسی  تعلقات  تها 37.9%  42.6%  

 
جنسی  تعلقات   13 سال  سے   4.9%  6.5%  

	 پہلے  پہلے  تها 
 
جنسی  تعلقات  کے  ساته   12.6%  14.3%  
چار  يا  زياده  افراد  

(ان  کی  زندگی  کے  
	 دوران )

  
حال  ہی  ميں  جنسی  فعال   27.9%  32.8%  
(سروے  سے  پہلے   3 ماه  

	 کے  دوران  جنسی  تعلقات )
 
کنڈوم  کا  استعمال  نہيں   36.7%  40.0%  
(آخری  جنسی  تعلقات   کيا 
کے  دوران،  جو  حال  ہی  
ميں  جنسی  طور  پر  فعال  

	 تهے  ان  ميں  سے )
 

حمل  کی  روک  تهام  کے   79.9%  83.7%  
لئے  پيدائش  کنٹرول  

گولياں  استعمال  نہيں  
(آخری  جنسی   کرتے 

تعلقات  سے  پہلے،  ان  
ميں  سے  جو  حال  ہی  ميں  
	 فعال  طور  پر  فعال  تهے )
 

حمل  کی  روک  تهام  کے   12.6%  11.2%  
لئے  کسی  بهی  طريقہ  کا  

استعمال  نہيں  کيا  
(آخری  جنسی  تعلقات  کے  
پہلے  يا  اس  کے  دوران،  

حال  ہی  ميں  جنسی  
	 سرگرمی  کے  دوران )
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	 نيگرا  فالس  سٹی  سکول  ڈسٹرکٹ  ان  انديشوں  کو  حل  کرنے  کے  لئے  کيا  کر  رہا  ہے؟
 

 • کميونٹی  شراکت  داروں  کی  تخليقی  کميٹی  
	 اے  نيگرا  فالس  ميموريل  ميڈيکل  سينٹر،  منصوبہ  بندی  پيرنٹپن،  مقامی  امريکی  خدمات،

 

 • اين  ايف  سی  ايس  ڈی  ہيلته  اساتذه  اور  اين  ايف  سی  ايس  ڈی  نرسوں  کی  تشکيل  
	 کميٹی 

 

 

  نيگرا  فالس  سٹی  سکول  ڈسٹرکٹ  ان  انديشيوں  سے  نمٹنے  کے  لئے  کس  طرح  ہے؟  
	
  
 

 th 	‐12th 5   عمودی  طور  پر  منسلک  گرڈ   
 (th	/	6th5)  اے  ابتدائی  جنسی  تعليم  کے  استاد  

  اے  تياری   7 ويں  گريڈ  ہيلته  کالس  
   کميونٹی  کے  شراکت  داروں  کی  جانب  سے   th8 گريڈ  صحت  کی  ہدايات  

  اے  ہائی  اسکول  
   کميونٹی  کے  شراکت  داروں  سے  9گری  گريڈ  صحت  کی  ہدايات  

   نيويارک  کی  ہائی  اسکول  کی  صحت  کی  ضرورت  ہوتی  ہے  
   موبائل  ہيلته  يونٹ  

	   اے  موبائل  ہيلن  وان  ضلع  کے  طالب  علموں  کو  صحت  کی  خدمات  فراہم  کرتی  ہے 
o  

 

 

	 اصالح  شده  صحت  مند  طرز  عمل  تعليم  کے  اہداف  کيا  ہيں؟  • 
 
صحتمند  رويے  کا  بنيادی  مقصد  نصاب  نوجوانوں  کو  علم  اور  اقدار  کی  بنياد  بنانا  ہے  

جس  ميں  ان  کی  جنسی  طرز  عمل  کی  ابتدائی  تاخير  ميں  مدد  ملے  گی . 
 

ہمارے  پروگرام  کو  ان  کے  خاندانوں،  مذہبی  اور  سماجی  گروپوں،  اور  صحت  کی  ديکه  بهال  
کے  پيشہ  ور  افراد  سے  جنسی  تعليم  کے  بچوں  کو  پورا  کرنے  اور  اس  کو  بڑهانے  کے  لئے  

يہ  کميونٹی  ميں  نمائندگی  کی  مختلف  اقدار  اور  عقائد  کا  احترام   ڈيزائن  کيا  گيا  ہے .
کرتا  ہے . 

 
يہ  جنسی  تعليم  کے  پروگرام  کا  مقصد  نوجوانوں  کو  جنسی  تعلقات  کے  مثبت  نقطہ  نظر  کو  
سمجهنے  ميں  مدد  ملتی  ہے،  ان  کی  جنسی  اور  جذباتی  صحت  کی  ديکه  بهال  کے  لۓ  ان  کو  

معلومات  اور  مہارت  فراہم  کرنے  ميں  مدد،  اور  مستقبل  ميں  ان  کے  ذمہ  دار  فيصلے  کرنے  
	 ميں  مدد  ملتی  ہے .

 


