~ Distrito ng Paaralang Anchorage
Ika
-5 at ika-6 na Baitang
Permission Form ng Human Growth and Development
Mga Magulang oTagapag-alaga ng mga Mag-aaral sa ika-5 at ika-6 na baitang:
Ang layunin ng form na ito ay upang maagang kumuha ng pahintulot, mula sa mga magulang na pamilyar sa mga
materyales ng ASD at pamamaraan ng pagtuturo nito o kung sino man ay walang pagtutol sa naaangkop na
nilalaman ng human growth and develpoment para sa ika-5 at ika-6 na baitang na mag-aaral.
Ang mga magulang na hindi pa handang magdesisyon ngayon ay maaaaring ipagpaliban muna ang kanilang mga
desisyon hanggang sa ibang araw.
Simula sa Pebrero/Marso at magpapatuloy hanggang Abril, ang kurikulum ng Elementary Health, The Great
Body Shop, ay sasaklawin ang Human Growth and Development and Diseases. Ang mga yunit na ito ay
nagbibigay ng pangunahin, may-katuturang impormasyon tungkol sa paglaki, kabilang ang pagsisimula ng
pagbibinata at pagdadalaga at ang mga yugto ng paglaki. Ang kahulugan ng pagkakaibigan at paggalang sa isa't
isa ay sinusuri. Tinutukoy ang emosyonal na pagtanda, ang mga hakbang sa paggawa ng desisyon para sa mga
responsableng pag-uugali ay tinalakay, ang mga kasanayan sa pagtanggi para sa mga hindi malusog at
mapanganib na pag-uugali ay pinatitibay, at ang kahalagahan ng pagtatakda ng mga layunin na nakatuon sa
responsibilidad ay binibigyang diin. Hinihikayat ng aming programang pangkalusugan ang inyong anak na
kumunsulta sa inyo para sa karagdagang impormasyon.
Ang mga yunit ng ika-5 na baitang ay ang mga “Growing Up” at “About Blood and HIV.”
Ang mga yunit ng ika-6 na baitang ay ang mga “The Reproductive System” at “HIV/AIDS: Ano ang Kailangan
Mong Malaman Ngayon.”
Ang guro ng inyong anak ay mag-aalok ng isang pagkakataon para tingnan ang mga materyales sa inyong
paaralan bago ang simula ng pagtuturo.

Pangalan ng mag-aaral ________________________________________________________________ Baitang______________________
Pangalan ng guro _______________________________________________________________
_________Oo. Nagbibigay ako ng pahintulot sa aking anak na lumahok sa Human Growth & Development at
HIV/AIDS na bahagi ng kurikulum sa kalusugan. Naniniwala ako na mayroon akong sapat na impormasyon.
_____ Hindi, hindi sa oras na ito. Napagtanto ko na ang guro ng aking anak ay makikipag-ugnayan upang
malaman kung kailangan ng karagdagang impormasyon o kung ako ay matatag sa aking desisyon. Naiintindihan
ko na mas maraming impormasyon ang darating at maaari akong makipag-ugnay sa guro ng aking anak kung
mayroon akong mga katanungan.
Lagda ng Magulang ______________________________________________________________ Petsa _________________________
Kagawaran ng Kurikulum Pangkalusugan/PE
Ang Default sa Q ay hindi nakatakda sa oras na ito
Pebrero, 2021

CEI #009

