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Поширені Запитання щодо Інструктажу щодо 
Сексуального Здоров’я у Federal Way Public 

Schools 2021-22 
 
П: Що вивчають учні початкових класів про сексуальне здоров’я? 

В: У FWPS жодні інструкції щодо сексуального здоров'я не проводяться до 5-го 
класу, коли це вимагається законодавством штату. У 5 класі школярі 
дізнаються про те, як працює імунна система, як ВІЛ впливає на імунну 
систему, що утримання є найкращим способом запобігання ВІЛ-інфекції та 
навички відмови. 

 
П: Коли учні дізнаються про статеве дозрівання? 

В: У FWPS щороку в 6, 7 та 8 класах проводять один урок про статеве 
дозрівання. За можливості, на цьому уроці учнів розділяють за статтю. 

 
П: Яка навчальна програма використовується для навчання 

сексуального здоров'я? 
В: прийняли FLASH і KNOW для сексуального здоров'я. Однак ми не 

використовуємо всі види діяльності в цих матеріалах. Район розробив 
навчальні посібники для підтримки вчителів із використанням прийнятих 
матеріалів. Наші посібники з навчальної програми FWPS для 5-8 класів 
сексуального здоров’я використовують приблизно 20% прийнятих 
матеріалів. 

  
П: Як ви гарантуєте, що вчителі використовують лише уроки в 

посібниках? 
В: FWPS створив власні навчальні посібники з використанням матеріалів уроків 

від FLASH та KNOW. Посібники навчальної програми включають лише 
вибрані уроки та вибрані матеріали для уроків (приблизно 20% прийнятих 
матеріалів). Викладачі в FWPS отримуватимуть посібник з навчальної 
програми FWPS, а не повну навчальну програму FLASH або KNOW, і їх 
направляють і навчають використовувати лише уроки в посібнику з 
навчальної програми. 

 
П: Як сім'ї знатимуть, що викладають у кожному класі? 

В: FWPS пропонує інформаційні сесії щодо навчальних програм щодо ВІЛ та 
сексуального здоров'я. Ці заходи дають родинам можливість переглянути 
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уроки та дізнатись про те, як викладають уроки на кожному рівні. Сім'ї, які 
вирішили відмовити дитину від цих уроків, можуть заповнити документи на 
цьому заході або домовившись з районним управлінням.. 

 

П: Як я дізнаюся, коли ці уроки будуть викладати моєму учневі? 

В: Вчителі надішлють лист додому перед тим, як викладати уроки 
сексуального здоров'я в класі. Батьки завжди можуть звернутися до вчителя 
своєї дитини, щоб отримати роз’яснення щодо графіка цих уроків. 

 
П: Як я можу відмовитися від участі моєї дитини в цих уроках? 

В: Форми відмови доступні на інформаційних сесіях навчальної програми щодо 
ВІЛ та сексуального здоров’я або за спеціальним запитом. Відповідно до 
законодавства штату, батьки та опікуни повинні попередньо переглянути 
уроки з ВІЛ / СНІДу, перш ніж вилучити дитину з навчання. 

 
П: Як я можу підтримати моя дитина вдома? 

В: Запитайте свою дитину про те, що вона вивчає на уроці. Використовуйте це 
як можливість обговорити цінності, переконання та очікування своєї сім'ї 
щодо сексуального здоров'я. Заохочуйте свою дитину приходити до вас або 
до іншого дорослого, якому довіряють, зі своїми питаннями та проблемами. 

 
П: Як було обрано цю програму для прийняття? 
В: Різна група зацікавлених сторін зустрічалася протягом 2017-18 навчального 

року, щоб переглянути програми просвітницької діяльності щодо 
сексуального здоров’я. Команда переглянула навчальні програми щодо їх 
узгодження із законодавством штатів та Законом про здорову молодь. Ми 
провели чотири засідання громад взимку 2018 року та зібрали відгуки 
батьків про стандарти здоров’я та навчальні програми, які розглядаються. 
Після прийняття ради, вчителі використовували зворотній зв'язок від сімей 
та закони штатів, щоб розробити навчальні посібники FWPS із прийнятих 
ресурсів. 

 
  


