
 

 

3 tháng 2 năm 2022 

 

 

Kính Gửi Phụ Huynh / Người Giám Hộ của Em Godinez Fundamental High School:  

 

Lá thư này là để thông báo cho quý vị về kế hoạch của Học Khu Thống Nhất Santa Ana để tuân thủ Đạo 

Luật Thanh Thiếu Niên Khỏe Mạnh của California (Bộ Luật Giáo Dục California 51930-51939), cũng 

như các quyền của quý vị trong đó. Đạo Luật Thanh Thiếu Niên Khỏe Mạnh của California là luật của 

tiểu bang yêu cầu các khu học chánh cung cấp giáo dục toàn diện về sức khỏe tình dục và phòng chống 

HIV cho học sinh ít nhất một lần ở trường trung học cấp và một lần ở trường trung học, bắt đầu từ lớp 7.  

 

Đạo Luật Thanh Niên Khỏe Mạnh của California cũng yêu cầu các khu học chánh thông báo cho phụ 

huynh biết khi nào có kế hoạch cung cấp giảng dạy bắt buộc này, để họ có thể chọn (các) con mình 

không tham gia chương trình giảng dạy này.  Godinez Fundamental High School sẽ cung cấp giảng dạy 

cần thiết vào ngày 22 tháng 2 năm 2022 - 4 tháng 6 năm 2022 trong giờ (period(s) 1-6.  Giáo viên 

(hoặc) giáo viên của con bạn và đại diện của Godinez, 

 

Tất cả các giáo viên đã được đào tạo để cung cấp giảng dạy một cách không thiên vị, dựa trên thực tế. 

Giảng dạy và  khuyến khích học sinh , người giám hộ hoặc những người lớn đáng tin cậy khác về tính 

dục của con người. Hướng dẫn phải chính xác về mặt y tế, phù hợp với lứa tuổi và bao gồm tất cả các 

học sinh. 

 

Mục đích của giảng dạy này, như được mô tả theo Bộ Luật Giáo Dục, phần 51930, là để: 

• Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ sức khỏe sinh sản và tình dục      

của họ khỏi bị HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác và không mang thai ngoài ý  

muốn. 

• Cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển thái độ lành mạnh liên quan 

đến sự tăng trưởng và phát triển của thanh thiếu niên, hình ảnh cơ thể, giới tính, khuynh hướng 

tình dục, các mối quan hệ, hôn nhân và gia đình. 

• Thúc đẩy sự hiểu biết về tình dục như một phần phát triển bình thường ở trong con người. 

• Để bảo đảm học sinh nhận được hướng tổng hợp, toàn diện, chính xác và không thiên vị về sức 

khỏe tình dục và phòng chống bị HIV, đồng thời cung cấp cho các nhà giáo dục các công cụ và 

hướng dẫn rõ ràng để đạt được mục tiêu đó.   

• Cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để có các mối quan hệ và hành vi lành 

mạnh, tích cực và an toàn.   

 



 

 

Quý vị có thể yêu cầu và được phép kiểm tra chương trình giảng dạy và các tài nguyên.  Do COVID-19, 

chúng tôi yêu cầu quý vị liên lạc với christina.cleveland@sausd.us để kiểm tra chương trình và tài 

nguyên giảng dạy trực tuyến. Xin vui lòng viết "Yêu Cầu Kiểm Tra Tài Liệu Sức Khỏe Tình Dục" trong 

phần chủ đề. Nếu quý vị không có  mạng internet, quý vị có thể yêu cầu kiểm tra chương trình và tài 

nguyên giảng dạy bằng cách lấy hẹn với mayra.gonzalez@sausd.us hoặc gọi số (714) 558-5724. Các quy 

trình an toàn phải được tuân thủ khi vào Văn phòng của Học Khu.  

 

 

Quý vị cũng có thể xem Đạo Luật Thanh Thiếu Niên Khỏe Mạnh của California (Phần 51930‐51939 của 

Bộ Luật Giáo Dục California) bằng cách truy cập tại bit.ly/3bgfyty. 

 

Quý vị cũng có thể chọn không để con mình tham gia tất cả hoặc một phần của giảng dạy toàn diện về 

sức khỏe tình dục và phòng chống bị HIV. Nếu quý vị không muốn con em của mình tham gia vào giáo 

dục toàn diện về sức khỏe tình dục / phòng chống HIV, vui lòng gửi email hoặc cung cấp một yêu cầu 

bằng văn bản có chữ ký đến Jevon Davis jevon.davis@sausd.us ] vào [18 tháng 2 năm 2022 Yêu cầu 

bằng văn bản phải nêu rõ rằng quý vị đang miễn cho con mình tham gia buổi giảng dạy và nêu rõ liệu từ 

tất cả hay một phần cụ thể của nó, có bao gồm tên của đứa trẻ hay không. Trong văn bản yêu cầu, quý vị 

không cần nêu lý do gì mà  không tham gia. 

 

 

 

Trân Trọng,  

 

 

Jerry Almendarez 

Tổng Giám Đốc Học Khu 
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