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Các câu hỏi thường gặp về Hướng dẫn sức khỏe 
tình dục trong các trường công lập Federal Way 

2021-22 
 
H: Học sinh tiểu học học gì về sức khỏe tình dục? 
Đ: Trong FWPS, không có hướng dẫn về sức khỏe tình dục nào diễn ra trước lớp 5, 
khi luật tiểu bang yêu cầu. Ở lớp 5, các học sinh tìm hiểu về cách thức hoạt động 
của hệ thống miễn dịch, bịnh HIV ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, sự 
kiêng/tránh là cách tốt nhất để ngăn ngừa lây nhiễm HIV và các kỹ năng từ chối. 
 
H: Học sinh dậy thì khi nào? 
Đ: Trong FWPS, một bài học về tuổi dậy thì được dạy mỗi năm ở lớp 6, 7 và 8. Bất 

cứ khi nào có thể, học sinh được phân tách theo giới tính cho bài học này. 
 
H: Giáo trình nào được sử dụng để dạy về sức khỏe tình dục? 

Đ: Trường Công lập Federal Way đã áp dụng FLASH và KNOW cho giáo trình dạy 
về sức khỏe tình dục. Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng tất cả chương trình 
trong các tài liệu này. Học khu đã phát triển các hướng dẫn chương trình giảng 
dạy để hỗ trợ giáo viên sử dụng các tài liệu đã được thông qua. Các hướng dẫn 
về chương trình giảng dạy FWPS của chúng tôi dành cho các lớp 5-8 về sức khỏe 
tình dục sử dụng khoảng 20% các tài liệu đã được thông qua. 

 
H: Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng giáo viên chỉ sử dụng các bài học 

trong sách hướng dẫn? 

Đ: FWPS đã tạo hướng dẫn chương trình giảng dạy của riêng mình bằng cách sử 
dụng các tài liệu bài học từ FLASH và KNOW. Hướng dẫn chương trình giảng dạy 
chỉ bao gồm các bài học được chọn và tài liệu bài học được chọn (khoảng 20% 
tài liệu đã được thông qua). Giáo viên trong FWPS sẽ nhận được hướng dẫn 
chương trình FWPS, không phải toàn bộ chương trình FLASH hoặc KNOW, và 
được hướng dẫn và đào tạo để chỉ sử dụng các bài học trong hướng dẫn chương 
trình học. 

 
H: Làm thế nào để phụ huynh biết những gì được dạy trong mỗi lớp? 
Đ: FWPS cung cấp các buổi Thông tin về chương trình giảng dạy về sức khỏe tình 

dục và HIV. Những sự kiện này tạo cơ hội cho các gia đình xem trước các bài 
học và tìm hiểu về cách các bài học được giảng dạy ở mỗi cấp lớp. 
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 Các gia đình chọn không cho con mình tham gia các buổi học này có thể hoàn 
thành thủ tục giấy tờ tại sự kiện này hoặc bằng cách sắp xếp với văn phòng học 
khu. 

 

H: Làm sao tôi biết khi nào những bài học này sẽ được dạy cho con em 
của tôi? 

Đ: Giáo viên sẽ gửi thư về nhà trước khi dạy các bài học về sức khỏe tình dục trên 
lớp. Cha mẹ luôn có thể liên hệ với giáo viên của con mình để được giải thích rõ 
ràng về tiến trình cho các bài học này. 

 
H: Làm thế nào tôi có thể xin cho con em tôi được miễn tham gia các bài 

học này? 
Đ: Các biểu mẫu chọn miễn tham gia có sẵn tại các Phiên thông tin về Chương 

trình giảng dạy về sức khỏe tình dục và HIV hoặc theo yêu cầu đặc biệt. Theo 
luật tiểu bang, cha mẹ và người giám hộ phải xem trước các bài học về HIV / 
AIDS trước khi cho con mình tham gia học. 

 
H: Tôi có thể hỗ trợ con tôi ở nhà bằng cách nào? 

Đ: Hỏi con bạn về những gì chúng đang học trong lớp. Sử dụng đây như một cơ 
hội để thảo luận về các giá trị, niềm tin và kỳ vọng của gia đình bạn về sức khỏe 
tình dục. Khuyến khích con bạn đến gặp bạn hoặc một người lớn đáng tin cậy 
khác để giải đáp thắc mắc và vấn đề của chúng. 

H: Chương trình giảng dạy này đã được lựa chọn như thế nào để áp dụng? 

Đ: Một nhóm kết hợp bởi nhiều thành phần viên đã họp trong năm học 2017-18 để 
xem xét các chương trình giáo dục sức khỏe tình dục. Nhóm đã xem xét các 
chương trình giảng dạy về sự phù hợp của chúng với luật tiểu bang và Đạo luật 
Thanh niên Khỏe mạnh. Chúng tôi đã tổ chức bốn cuộc họp cộng đồng vào mùa 
đông năm 2018 và thu thập phản hồi từ phụ huynh về các tiêu chuẩn sức khỏe 
và chương trình giảng dạy đang được xem xét. Sau khi hội đồng chấp nhận, giáo 
viên đã sử dụng phản hồi từ gia đình và luật pháp của tiểu bang để phát triển 
các hướng dẫn chương trình giảng dạy FWPS từ các nguồn thông tin được thông 
qua. 

 
 
  


