
 

Thưa phụ huynh học sinh thân mến: 
 
Để đáp ứng yêu cầu của Luật Virginia, việc dạy học ở Học khu Công lập quận Prince William 
(PWCS) bao gồm một chương trình giáo dục cuộc sống gia đình toàn diện, tuần tự (FLE) cho các 
cấp lớp từ mẫu giáo đến lớp mười. Chương trình FLE được thiết kế để cung cấp cho học sinh kiến 
thức và kỹ năng để đưa ra quyết định sáng suốt, có trách nhiệm liên quan đến tăng trưởng và phát 
triển; giao tiếp và các mối quan hệ; và sức khỏe tình cảm và xã hội. 
 
Mặc dù  chương trình FLE rất tương thích với chương trình giảng dạy đang có và phục vụ để làm 
phong phú thêm kinh nghiệm giáo dục của học sinh,  nội dung FLE có thể được coi là nhạy cảm.  
Do đó, cha mẹ / người giám hộ có thể chọn không cho con mình tham gia tất cả hoặc một phần bất 
kỳ nào của chương trình FLE.  Những học sinh từ chối tham gia sẽ được cung cấp các hoạt động 
mà không bị phạt trong suốt quá trình giảng dạy FLE. Cha mẹ/người giám hộ nên xem xét các mục 
tiêu của FLE liên quan đến cấp lớp hoặc khóa học của con họ trước khi đưa ra quyết định từ chối.  
 
Nếu quý vị quyết định không cho con tham gia vào FLE trong năm học này, hãy đánh dấu 
các mục tiêu trên biểu mẫu đi kèm với thư này và gửi lại mẫu cho trường của con quý vị 
trước khóa học FLE. Trừ khi quý vị có yêu cầu khác, con quý vị sẽ được coi là tham gia FLE. 
Quý vị không cần phải trả lại mẫu nếu quý vị muốn chọ con tham gia học FLE. Phụ huynh/người 
giám hộ chuyển học sinh đến các trường trong PWCS có trách nhiệm thông báo cho trường mới về 
các quyết định từ chối. Ngày hướng dẫn FLE sẽ được xác định bởi từng trường. 
 
Trong khi phụ huynh / người giám hộ có thể chọn con họ không học FLE chính thức, giáo viên 
không thể chịu trách nhiệm về các câu hỏi tự phát từ học sinh có thể liên quan đến các chủ đề đã 
thảo luận trước đó.  Giáo viên cũng không thể chịu trách nhiệm cho các cuộc thảo luận về các chủ 
đề nhạy cảm xảy ra giữa các học sinh bên ngoài lớp học. Được biết một số gia đình muốn hướng 
dẫn FLE được cung cấp tại nhà hoặc nhà thờ, hoặc bởi bác sĩ gia đình hơn.  Mọi nỗ lực sẽ được 
thực hiện để đảm bảo rằng học sinh hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của gia đình trong vấn đề này để 
tránh áp lực quá mức từ bạn bè. 
 
Nếu có câu hỏi về thời gian hướng dẫn FLE trong trường học của con quý vị, vui lòng liên hệ với 
giáo viên hoặc ban giám hiệu của con quý vị. Để biết thêm thông tin về FLE, vui lòng liên hệ với 
Văn phòng Học tập, Khoa học và FLE của học sinh theo số 703-791-7240. 
 
Trân trọng, 

 
Julia Renberg  
Giám sát Giáo dục khoa học và Cuộc sống Gia đình 
 

Julia Renberg 
Giám sát về Giáo dục Khoa học và Đời sống Gia đình 
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Học khu Công lập Quận Prince William 
Giáo dục Đời sống Gia đình (FLE) 

MẪU YÊU CẦU KHÔNG THAM GIA 
 

Nếu chọn không cho con tham gia học liên quan đến tất cả hoặc một mục tiêu FLE nào cụ thể, vui 
lòng hoàn thành mẫu này và trả lại cho giáo viên của con quý vị trước khi có Hướng dẫn FLE. Lịch 
trình giảng dạy FLE được xác định bởi các trường riêng lẻ.  
 
Xin lưu ý: Quý vị không phải trả lại mẫu này trừ khi quý vị chọn không cho con tham gia tất 
cả hoặc một phần bất kỳ nào của chương trình FLE. 
 
 
TÊN CỦA ĐỨA TRẺ: __________________________ 

 
TRƯỜNG HỌC: __________________________ 

LỚP/KHÓA HỌC: __________________________ 

GIÁO  VIÊN: __________________________ 
 
Vui lòng xem lại các mục tiêu của chương trình giảng dạy FLE cho cấp lớp / khóa học của con quý 
vị  được kèm với thư này.  Hãy chỉ ra những mục tiêu mà quý vị không muốn cho con tham gia liên 
quan tới khóa học bằng cách nhập mã số của mục tiêu trên các dòng trống bên dưới.  
 
 ____________________ ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 _____________________ ____________________ ____________________ 

CHỮ KÝ CỦA CHA MẸ /NGƯỜI GIÁM  HỘ: ____________________________ 

 
NGÀY: ___________________ SỐ LIÊN LẠC CHÍNH: __________________ 
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