
 
       

 
 ولی/ سرپرست گرامی:

امروز در کالس بھداشت دانش آموز کالس نھم شما در مورد خشونتھای جنسی آموختھ است.  دانش آموزان درباره 
انواع خشونتھای جنسی، راھھای جلوگیری از خشونتھای جنسی، و چگونگی درخواست کمک درصورت تحت خشونت 

خشونتھای جنسی شامل مورد تجاوز جنسی قرارگرفتن، تجاوز جنسی درمالقاتھای دوستانھ، قرار گرفتن آموختھ اند.  
تجاوز جنسی بوسیلھ اقوام و نزدیکان، سوء استفادھھای جنسی، سوء استفاده جنسی با استفاده از اینترنت، تجاوزات 

بوده است کھ قربانی خشونت  جنسی گروھی، و قاچاق نوجوانان برای سوء استفادھھای جنسی میشود.  تاکید بر این
جنسی مقصر نمیباشد.  در کالس بعدی ما در باره امنیت در اینترنت از جملھ راھنمایی برای استفاده از رسانھ ھای 

اجتمایی، اطالعات شخصی، و تکنیکھا و روشھای گول زدن کھ سوء استفاده گران برای یافتن و دسترسی بھ قربانیان 
 .خواھیم کردند بحث و گفتگو خود در اینترنت بکار میبر

نگرانی رو بھ افزایش فیرفکس کانتی مسئلھ قاچاق نوجوانان برای سوء استفاده جنسی میباشد.  قاچاقچیان با استفاده 
ازسایتھای رسانھ ھای اجتماعی جھت برقرارکردن ارتباطات و نھایتاً مالقات با قربانیان خود، خودشان را بعنوان 

مسائل  جوانان ھستند معرفی میکنند.  قاچاقچیان ھمچنین جوانان را در مراکز تجاری و  بھ ندجوانان یا کسانی کھ عالقم
.  مدارس عمومی فیرفکس کانتی متعھد است کھ بھ قاچاق نوجوانان جھت سوء استفاده جنسی  فریب میدھندفروشگاھھا 

میباشند در این وب سایت مالحظھ کنند خاتمھ دھد و از والدین دعوت میکند رسانھ ھائی را کھ شامل این موضوع 
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=af7668b7c92dc )بھ دسترسی برای لطفا 

 Just Askو یا از وب سایت  )کنید روجوع زیر لینک بھ ویسن زیر بصورت زبانھا سایر بھ بیشتر اطالعات
Prevention  کھ در این لینک امدهhttp://justaskprevention.com/ د.  اگرشما کسی را میشناسید کھ نیاز یدیدن کن

 نس ملی قاچاق انسان تماس بگیرید.با تلفن اورژا 7888-373-888-1بھ کمک فوری دارد با شماره 

ما شمارا تشویق میکنیم کھ مسئلھ قاچاق جنسی نوجوانان و سایرانواع خشونتھای جنسی را با فرزندتان بحث کنید.  ما  
امیدواریم کھ این نامھ یک شروع یا ادامھ برای  گفتگو بین دانش آموزان و والدین/سرپرستان جھت کمک  بھ امنیت 

 کودکان باشد.

دارید بدون تامل  یاز توجھات و ھمکاری شما با مدارس در امنیت دانش آموزان تشکرمیگردد.  لطفاً اگر سؤال یا نظر 
 با من تماس بگیرید.

 ارادتمند،

 

 معلم آموزش تندرستی

 http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=447a3df69435d  والدین(عربی) -فریب خورده  

 http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=447a3df69435d  والدین(ویتنامی) -فریب خورده 

 435dhttp://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=447a3df69  والدین(کره ای) -فریب خورده 

 http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=447a3df69435d  والدین(اسپانیش) -فریب خورده 
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