
  
 
 

     
  

    
 

        
    
             

      
 

           
    

 
 

 
      

 
     

         
 

      
          

      
          

   
 

    
        
        
       

 
         

 
      

       
        

          
          
        

        
        

         
 

     
          
      
       
        
       

 
    

    

   

 VIETNAMESE 

Giáo Dục Đời Sống Gia Đình Quận Fairfax 
MẪU PHIẾU XIN-MIỄN THEO HỌC 

Mẫu Giáo: Sức Khỏe về Cảm Xúc và Xã Hội 
Nếu quý vị muốn xin miễn cho con em khỏi học tất cả hay một số bài học Giáo Dục Đời Sống Gia Đình Mẫu 
Giáo, xin điền đầy đủ mẫu phiếu này và hoàn lại cho giáo viên dạy lớp của con em trước ngày giảng dạy 
FLE. Thông tin bổ xung về những chủ tiêu của bài học và mô tả nội dung phương tiện truyền thông có sẵn tại 
https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle.  Các bài học có sẵn trong Schoology. 

XIN GHI CHÚ: Quý vị không cần hoàn lại mẫu phiếu này trừ khi quý vị muốn xin miễn cho con em mình 
không dự tất cả hay một số bài học Giáo Dục Đời Sống Gia Đình Mẫu Giáo. 

TÊN CON EM _______________________________ Giáo Viên Dạy Lớp _______________________ 

Hướng Dẫn: Xin đánh dấu các bài học nào mà quý vị không muốn cho con em tham dự. 

____ Bài Học 1:  Từ Ngữ Gia Đình 
Học sinh sẽ nhận biết mọi người đều là thành viên của một gia đình và nhận dạng các thành viên của 
gia đình riêng biệt của mình. 

• Nhận biết các thành viên người lớn và trẻ em của gia đình mình sống cùng chung một nhà
• Những cơ cấu gia đình được bao gồm sẽ là các gia đình có hai-phụ huynh (mẹ và cha, và con

cái); gia đình nới rộng – các người thân khác ngoài gia đình trực tiếp sống trong nhà; các gia
đình cha mẹ đơn thân; các gia đình nuôi; các gia đình bảo dưỡng; các gia đình có cha mẹ kế;
và các gia đình hỗn hợp.

____ Bài Học 2:  Gia Đình Là Đặc Biệt 
Học sinh sẽ nhận biết những cung cách tích cực mà các thành viên gia đình và bạn bè bày tỏ thương 
yêu, trìu mến, tôn trọng và quý mến lẫn nhau. 

• Những hành vi thích đáng như là ôm chặt, lắng nghe, bảo vệ, đưa ra hướng dẫn, khích lệ, và
khen ngợi

• Khái niệm là một số hành vi có thể không phù hợp sẽ được giới thiệu.

____ Bài Học 3: Sờ Chạm Tốt, Sờ Chạm Xấu 
Học sinh sẽ nhận biết những yếu tố sờ chạm tốt và xấu của các người khác. 

• Những yếu tố sờ chạm tốt của các người khác sẽ được định nghĩa qua những điều sau đây:
sờ chạm có thể làm trước mặt bất cứ ai, sờ chạm không phải là điều bí mật, sờ chạm làm cho
đứa trẻ cảm thấy dễ chịu, sờ chạm được làm để giữ đứa trẻ sạch sẽ hay lo liệu chăm sóc sức
khỏe, và sờ chạm là sự bày tỏ trìu mến phải cách của một thành viên gia đình

• Những sờ chạm xấu sẽ được định nghĩa qua những điều sau đây: sờ chạm các chỗ/bộ phận
kín của cơ thể (những chỗ được che phủ bởi quần áo bơi hay quần áo lót), sờ chạm phải giữ
kín, và sờ chạm làm cho đứa trẻ cảm thấy khó chịu hay không thoải mái

____ Bài Học 4:  Đối Phó Lại những Hành Vi Không Phải Cách 
Học sinh sẽ thể hiện cách nói "không" đối với những hành vi không phải cách của các thành viên gia 
đình, người láng giềng, người lạ hay người nào khác. 

• Nói "không" lớn giọng, đứng thẳng lên, và nhìn vào người đó
• Những người lớn đáng tin cậy có thể giúp đứa trẻ sẽ được nhận biết
• Học sinh sẽ học cách tiếp tục nói cho tới khi một người nào lắng nghe và giúp các em

_________________________________ Ngày ____________________ 
Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ

Cập Nhật Tháng 7 2021 

LS-FLE-Opt-Out Form Kinder 

https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle

