
 

 

 

 

 

 

Giáo dục Sức khỏe và Thể lực 
Các Thắc Mắc Thường Hay Được Hỏi (FAQ) 
 
Giáo trình Giáo dục Sức khỏe và Thể lực đã được sửa lại là gì? 
 
Chương trình giảng dạy Giáo dục Sức khỏe và Thể lực hướng dẫn giáo viên để họ giúp tất cả học sinh 
đạt được các kỹ năng và kiến thức các em cần để có cuộc sống khỏe mạnh, năng động. Giáo trình 
không phải là điều gì hoàn toàn mới – nó chỉ vừa mới được cập nhật. Phần lớn của giáo trình đã được 
dạy tại các trường của chúng ta từ năm 1998. Việc phát triển giáo trình này đã được thực hiện qua 
nghiên cứu, qua sự cố vấn của các nhà học thuật và các chuyên viên trong nhiều lĩnh vực học thuật 
(bao gồm sức khỏe tâm thần, y tế công cộng, sức khỏe tình dục, giáo dục thể lực, vận động học) và 
qua các cuộc thảo luận với phụ huynh, giáo viên và học sinh. 
 
Khi nào thì giáo trình mới sẽ được dạy tại các trường của HWDSB? 
 
Giáo trình đã được sửa lại sẽ bắt đầu được triển khai vào tháng Chín 2015. Tuy nhiên, vấn đề sức 
khỏe tình dục chỉ bắt đầu được dạy vào mùa xuân 2016. 
 
Phụ huynh sẽ được thông báo ra sao khi môn sức khỏe tình dục sẽ được dạy? 
 
Ở cấp lớp học, phụ huynh muốn biết khi nào môn này được đề cập trong lớp học. Tất cả các trường 
của HWDSB sẽ gửi thư về nhà cho phụ huynh của mỗi cấp lớp ít nhất một tháng trước khi giáo viên 
dạy môn sức khỏe tình dục trong giáo trình. 

Tôi có thể tìm thêm thông tin của Giáo trình mới về Giáo dục Sức khỏe và Thể lực ở nơi nào? 
 
Bộ Giáo Dục đã chuẩn bị các tài liệu dành cho phụ huynh nằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Một số các 
nguồn tài liệu chủ yếu được cung cấp bao gồm: 

 Các bản sao giáo trình Giáo dục Sức khỏe và Thể lực ở bậc tiểu học và trung học 

 Các Tài liệu Hướng dẫn dành cho Phụ huynh về Giáo dục Sức khỏe và Thể lực 

 Các Điểm Khái quát về Giáo trình Giáo dục Sức khỏe và Thể lực theo từng Cấp Lớp dành cho Phụ  

huynh 

 Các Thông tin Ngắn gọn dành cho Phụ huynh về Giáo dục Sức khỏe và Thể lực  

Các tài liệu này có trên mạng tại http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html (với 
sự chú trọng vào bậc tiểu học) và http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.html (với 
sự chú trọng vào bậc trung học). 

Nếu tôi có thắc mắc về chương trình giảng dạy mới thì sẽ có các buổi thông tin dành cho phụ 
huynh hay không? 
 
Có. Có ba buổi trình bày thông tin. Đây là cơ hội để phụ huynh đặt câu hỏi, để được giải đáp thắc mắc 
và để tìm hiểu thêm về giáo trình. 

 

Xin đừng ngần ngại đến dự bất cứ một trong các buổi trình bày thông tin nào dưới đây: 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.html


 

 

 

 

 

Thứ Tư, 4 tháng Mười Một 
Trường Tiểu Học Dr. Davey 99 Ferguson Ave. N., Hamilton, từ 3:30 giờ trưa – 5 giờ chiều 
 
Thứ Năm, 5 tháng Mười Một 
Trường Trung Học Saltfleet 108 Highland Rd. W.,Stoney Creek, từ 7 – 9 giờ tối 
 
Thứ Ba, 10 tháng Mười Một.  
Trường Trung Học Sir Allan MacNab 145 Magnolia Dr., Hamilton, từ 7 – 9 giờ tối 
 
Nếu tôi tin rằng nội dung này không thích hợp cho độ tuổi của con tôi thì sao? 

Chúng tôi sẽ giải quyết các thắc mắc và các điều lo ngại của quý vị với sự tôn trọng và tế nhị về tài liệu 
được đưa ra trong giáo trình. Chúng tôi khuyến khích quý vị có cuộc thảo luận với giáo viên của con 
quý vị để tìm hiểu thêm về các phương thức và các nguồn tài liệu giảng dạy sẽ được dùng để dạy con 
quý vị. Nếu, sau khi đã nói chuyện với giáo viên, quý vị vẫn còn những điều lo ngại về đề tài sức khỏe 
tình dục sẽ được dạy như thế nào, xin vui lòng liên lạc với Hiệu trưởng của trường con quý vị.  
 
Làm thế nào tôi có thể yêu cầu xin cho con tôi miễn học đề tài này? 
 
Tất cả các trường của HWDSB sẽ gửi thư về nhà cho phụ huynh ở mỗi cấp lớp ít nhất một tháng 
trước khi giáo viên dạy môn sức khỏe tình dục trong giáo trình. Nếu, sau khi đã nói chuyện với giáo 
viên, quý vị vẫn tin rằng con mình nên được miễn các bài học về sức khỏe tình dục, xin liên lạc với 
Hiệu trưởng của trường con quý vị. Nhân viên của chúng tôi sẽ cố gắng tìm một giải pháp cho từng 
trường hợp một. 
 
Con của tôi có sẽ bị phạt vì tội bỏ học nếu chúng không tham gia các bài học về sức khỏe tình 
dục hay không? 
 
Học sinh sẽ không bị phạt vì đã không có học.  
 

 


