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MẪU PHIẾU XIN-MIỄN THEO HỌC
Bài Học Sửa Đổi: Tăng Trưởng và Phát Triển Con Người Lớp 4-12
(Học Sinh Giáo Dục Đặc Biệt Chọn Lọc)
Các bài học được dạy nhóm nam và nữ riêng biệt cho các lớp bốn – tám.

Các bài học sửa đổi về Tăng Trưởng và Phát Triển Con Người (Human Growth and Development
(HGD)) được soạn ra dành cho những học sinh có khiếm tật tác hại nhẹ như một phần của Chương
Trình Giáo Dục Đời Sống Gia Đình (Family Life Education (FLE)). Xin lưu ý không phải là tất cả các
bài học sẽ được tiến hành mỗi năm. Xin tham khảo với giáo viên giáo dục đặc biệt của con em cho
những bài học giảng dạy cụ thể mỗi năm. Nếu quý vị muốn xin miễn cho con em khỏi học tất cả hay
một số bài học sửa đổi Giáo Dục Đời Sống Gia Đình, xin điền đầy đủ mẫu phiếu này và hoàn lại cho
giáo viên dạy lớp của con em trước ngày giảng dạy FLE. Thêm chi tiết về những chủ tiêu của bài
học và mô tả nội dung phương tiện truyền thông có sẵn tại http://www.fcps.edu/is/hpe/fle.shtml. Các
bài học có sẵn trong Schoology.
XIN GHI CHÚ: Quý vị không cần hoàn lại phiếu này, trừ khi quý vị muốn xin miễn cho con em
mình không dự tất cả hay một số bài học sửa đổi về Tăng Trưởng và Phát Triển Con Người.
TÊN CON EM _________________________________ GIÁO VIÊN __________________________
Đề Tài Bài Học về Tăng Trưởng và Phát Triển Con Người
Tôi muốn xin miễn cho con em tôi không dự các đề tài bài học sau đây:
(Xin đánh dấu các đề tài bài học nào mà quý vị không muốn cho con em tham dự.)
_____

Tuổi Dậy Thì và Vấn Đề Vệ Sinh Cá Nhân (Lớp 4-12)
•

_____

Hệ Sinh Sản (Lớp 5-12)
•

_____

Học sinh sẽ được nhập đề với tiến trình cơ bản về sinh sản con người từ thụ tinh
đến sinh đẻ.

Lợi Ích của sự Kiêng Nhịn (Lớp 5-12)
•

_____

Học sinh sẽ nhận biết các cơ cấu và chức năng của hệ sinh sản nam và nữ.

Sinh Sản Con Người (Lớp 5-12)
•

_____

Học sinh sẽ nhận thức về những biến đổi về cơ thể xảy ra ở tuổi dậy thì và liên hệ
các biến đổi này với nhu cầu gia tăng về vệ sinh cá nhân.

Học sinh sẽ tìm hiểu những lợi ích của sự kiêng nhịn tránh giao hợp tình dục.

Nhập Đề các Chứng Bệnh Truyền Qua Đường Tình Dục (kể cả bệnh HIV) (Lớp 5-12)
•

Sẽ giới thiệu với học sinh các chứng bệnh truyền qua đường tình dục (sexually
transmitted diseases (STDs)), cách bệnh STD lan truyền, cách ngăn chặn sự lan
truyền của bệnh STDs, và những thông tin cơ bản về chứng bệnh HIV/AIDS.
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