
 

 

	
 
 

 
 

عزيز  والدين / گارڈين : 
	

نيگرا  فالس  کے  شہر  سٹی  سکول  ڈسٹرکٹ  طالب  علموں  کو  ايک  بے  شمار  اور  زياده  سے  
يہ  پروگرام  صحت  مند  جنسی  فيصلے  کرنے  کے  لئے   زياده  صحت  پروگرام  پيش  کرے  گی .

نوجوانوں  کو  علم  اور  اہم  سوچ  کی  مہارت  کے  ساته  فراہم  کرنے  کی  طرف  سے  جنسی  صحت  کے  
ہم  تسليم  کرتے  ہيں  کہ  والدين / سرپرست  ان  کے   لئے  مثبت  نقطہ  نظر  کو  فروغ  ديتا  ہے .
بچوں  کے  بنيادی  تعليم  يافتہ  ہيں  اور  طلباء  کو  ان  کالسوں  ميں  بحث  کرنے  والے  والدين  

عملے  يا  سہولت    / سرپرستوں  کے  ساته  اشتراک  کرنے  کے  لئے  حوصلہ  افزائی  کريں  گے .
سازوں  کی  طرف  سے  ذاتی  معلومات  کا  اشتراک  نہيں  کيا  جائے  گا . 

 
يہ  سمجها  جاتا  ہے  کہ  آپ  کے  بچے  کو  پروگرام  ميں  حصہ  لينے  کے  لۓ  مندرجہ  ذيل  موافقت  

(جب  تک  کہ  آپ  اپنے  بچے  کو  آپٹ  آؤٹ  نہ  ہونے  کا  فيصلہ   کے  ساته  اجازت  دی  گئی  ہے 
	 کريں ):

 
 

  آپ  کے  نوجوانوں  کے  بارے  ميں  سيکهيں  گے ... 
ذيابيطس  اور  جنسی  تناسب  کے  نظام  • 

صحت  مند  تعلقات  • 
پنروتمنت  کے  بارے  ميں  حقيقت  اور  غير  معمولی  حمل  کی  روک  تهام  • 

کے  بارے  ميں   (ايس  ٹی  آئی ) ايچ  آئی  وی  اور  ايڈز  سميت  جنسی  منتقل  شده  انفيکشن  • 
حقيقت 

 • مواصالت  اور  انکار  کی  مہارت 
 • جنسی  صحت  سے  متعلق  فيصلوں  کے  ساته  مدد  حاصل  کرنا 

 • اميگريشن  کے  اختيارات  کے  بارے  ميں  معلومات 
	  • جنسی  حملہ،  رضامندي  اور  صحتمند  حدود  قائم  کرنے  کے  بارے  ميں  معلومات .

 
اگر  آپ  اپنے  بچے  کو  اس  پروگرام  ميں  شرکت  نہيں  کرنا  چاہتے  ہيں  تو،  آپ  اپنے  بچے  کو  
اگر  آپ  اپنے  بچے  کو  حصہ  لينے  کے  لئے  نہيں  چاہتے  ہيں،   پروگرام  سے  نکال  سکتے  ہيں .
آپ  کا  بچہ  مناسب  متبادل   تو  آپ  اپنے  بچے  کے  استاد  کو  تحريری  درخواست  جمع  کروائيں .

	 ترتيب  ميں  رکها  جائے  گا .
 

جيسا  کہ  ہم  عمل  ميں  آگے  آگے  بڑهتے  ہيں،   2017-18 کے  اسکول  کے   9 ويں  سالہ  طالب  
علموں  ميں  اکثريت  اکثريت  کميونٹی  کے  شراکت  داروں  سے  ہدايت  ملے  گی؛  تاہم  ان  لوگوں  
آپ  مندرجہ   کو  اس  سال  ہدايت  نہيں  ملی  ہے،  قريب  مستقبل  ميں  ہدايات  حاصل  کريں  گے .
ہم  آپ  اور  آپکے  بچے   ذيل  صفحے  پر  نصاب  کے  بارے  ميں  مزيد  تفصيالت  حاصل  کرسکتے  ہيں .

	 کو  صحت  مند،  کامياب  مستقبل  کے  لئے  تيار  کرنے  کے  لئے  کام  کرنے  کے  منتظر  ہيں .
 

	 مخلص، 
	

 

Urdu 

صحت  مند  بہبود  کی  معلومات 


