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10th June 2020  
 

Dear Parents, 

RE: PSHE New Scheme of Work  

At Ashton West End, we believe that promoting the health and wellbeing of our pupils is an 

important part of their overall education. This is primarily achieved through our PSHE teaching, 

which looks at many topics including all kinds of relationships, physical/emotional health and the 

skills needed to live in the wider world. The aim of our PSHE teaching is to help pupils make safe and 

informed decisions during their school years and beyond. 

From September 2020, Relationships and sex education (RSE), will become a statutory requirement 

for schools and form an important part of our teaching.  Topics will cover themes such as families; 

online safety; puberty; relationships and communication skills; pregnancy; prevention of sexual 

abuse; FGM; body image; sexting and social media and consent. These topics are not taught in 

every year group. During lessons, pupils will be able to ask questions, which will be answered 

factually and in an age-appropriate manner. Each pupil's privacy will be respected, and no one will 

be asked to reveal personal information. 

As a primary school, we have a requirement to teach the relationships aspects of the new 

requirements and aspects of sex education which are included in the National Curriculum for 

science.  However, there are aspects of sex education which will not be statutory for primary schools 

and parents will have the right to withdraw children from these lessons, should they wish to. These 

aspects are primarily covered in the Year 6 curriculum and further parent meetings will be held as 

children reach Year 6, to ensure your right to withdraw is clearly explained.  

Parents are the most important educators of young people in personal issues and we welcome your 

views on these matters.  As such, we would like to share with you our proposed scheme of work and 

policy to provide you with a clearer picture of what will be taught in school and allow you the 

opportunity to discuss this and ask any questions you may have.  This is your opportunity to address 

any issues with content and for us to work together to ensure the best for your children.  

We will be holding three consultation meetings on Friday 3rd July, in the school hall.  Due to the 

ongoing restraints on public gatherings, these will be by appointment to reduce the numbers of 

people in each group.  If you would like to attend, please complete the reply slip and return to 

school by Friday 26th June.  We will then contact you with your allocated time. 

Should you prefer not to come into school, the information that will be presented at these meetings 

will also be available on the school website for consultation period and will be sent to all parents via 
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Parent Mail.  Please read through these and if you have any questions or issues regarding the 

content, you will be able to respond via the attached email.  We propose to hold the consultation 

period open until July 17th 2020, at which point we will discuss all views, make any necessary 

amendments and finalise the policy and scheme of work for September.   

We believe that the prevalence of sexual images in social and other media make it important that all 

young people have a place to discuss pressures, check facts and dispel myths. Even if a child is 

withdrawn, many pupils will discuss such issues with each other outside the classroom – so, rather 

than hear about the content second-hand, we hope all children will have the opportunity to take 

part in our carefully planned lessons.  This can then be supplemented at home as required.  

You may withdraw from non-statutory content at any time; this should be in writing to Miss Pizuti. 

If we do not receive notification to withdraw, your child will take part in all PSHE lessons.  

Thank you for you continued support of school and your dedication to your children’s education and 

wellbeing. 

Kind Regards,  

 

Miss Pizuti   Mrs Green 

Principal    PSHE Subject Leader 

 

 

Relationships and sex education (RSE) parent’s meetings Friday 3rd July 2020 

Please tick to indicate your preferred time(s), sign and return to school by Friday 26th June 2020.  

Each session will be approximately an hour long. 

9:00am – 10:00am                10:00am – 11:00am                  11:00am – 12:00pm 

 

Signed:           

Print Name:       

Contact Number:     
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2020جون  10  

ن، یوالد ارےیپ  

RE: PSHE  م یاسک ی نئ یکام ک  

حصہ   اہم ک یکا ا  میتعل ی مجموع  یان ک  نایکو فروغ د  یصحت اور تندرست ی کہ ہمارے شاگردوں ک  ںی، ہم سمجھتے ہ ںیم  نڈیا سٹیو شٹنیا

طور پر   ی ادیبن  ں یہے جن م سامنے لے کر آتا  ہے ، جو بہت سارے موضوعات جاتا  ا یحاصل ک عہی کے ذر م یتعلہے، جسے  قسم کے  ہر 

کا مقصد   میتعل ی ک  یا  چیا  س یا ی پ ی۔ ہمار ںیرہنے کے لئے درکار مہارت شامل ہ  ںیم  ایدن ع یصحت اور وس  یذبات/ ج ی تعلقات ، جسمان

مدد فراہم کرنا ہے۔   ںیم صلوںیدوران محفوظ اور باخبر ف کےاس   ا یطلباء کو اپنے اسکول کے سالوں   

اہم حصہ    کیکا ا  میتعل یگے اور ہمار   ںیتقاضا بن جائ ی( ، اسکولوں کے لئے قانونیا  س ی)آر ا میتعل ی اور جنسسے ، تعلقات  2020 ستمبر

مہارت؛   ی ت بلوغت؛ تعلقات اور مواصالت کجائے گا۔ آن الئن حفاظ ایموضوعات کا احاطہ ک  سےیخاندانوں ج ںیگے۔ موضوعات م ںیبن

ر؛یتصو یجسم ک  م؛یا یج  فیا   ؛ روک تھام  یاستحصال ک  یحمل جنس  sexting موضوعات ہر سال    ہی. ی اور رضامند  ایڈیاور سوشل م

  ای اور عمر کے لحاظ سے د قت ی، جن کا جواب حق ںی۔ اسباق کے دوران ، شاگرد سواالت پوچھ سکتے ہںیپڑھائے جاتے ہ ںینہ ںیگروپ م

کہا جائے گا۔  ںیمعلومات ظاہر کرنے کو نہ ی ذات ی ھسے ب یگا ، اور کس  ائے ج ا یکا احترام ک ی رازدار  یجائے گا۔ ہر طالب علم ک   

 

 

ت یثیح یاسکول ک  ی پرائمر کیا  

  ں ینصاب م یائنس کے قوم ضرورت ہے جو س   ی کے پہلوؤں کو سکھانے ک م یتعل ی ضرورتوں اور جنس  ینئ ی ، ہمارے پاس تعلقات ک سے

حق حاصل ہوگا کہ وہ   ہیکو   نیہوں گے اور والد ںینہ یقانوناسکولوں کے لئے   یجو پرائمر  ںیکے کچھ پہلو ہ میتعل ی۔ تاہم ، جنس ںیشامل ہ

  دیمز  یک  ن یہے اور والد ا یگ  ایشامل ک ںیکے نصاب م  6طور پر سال  ی ادی۔ ان پہلوؤں کو بنتو ںی، اگر وہ چاہ ں یرسے انخال ک ماتیان تعل

جاسکے۔  ا یکے حق کو واضح ک  یدارتاکہ آپ کے دستبر ی گ  ںیجائ ی سال تک پہنچنے کے بعد منعقد ک ںیو 6بچوں کے  ںیٹنگیم  

۔ اس طرح ، ہم آپ  ںیکرتے ہ رمقدمیکا خ  االتیاور ہم ان معامالت پر آپ کے خ  ںینوجوانوں کے سب سے اہم معلم ہ ںیمسائل م  یذات  نیوالد

واضح   ک یا ی جائے گا ک ای پڑھا ای ک ںیتاکہ آپ کو اسکول م ںیکا اشتراک کرنا چاہتے ہ  یسیاور پال میمجوزہ اسک  یاپن  ںیکام کے بارے مکو  

  ہیجائے۔  ی اجازت د یکرنے اور آپ کے سواالت پوچھنے کا موقع فراہم کرنے ک   الی جائے اور آپ کو اس پر تبادلہ خ یک  ہم فرا ریتصو

بنانے کے لئے مل کر   ی نیقیبات کو  نیاور اپنے بچوں کے لئے بہتر ں یمسئلے کو مواد کے ساتھ حل کر ی بھ یآپ کا موقع ہے کہ ہم کس

۔ ںیکام کر  

ہر   ہیوجہ سے ،  یرکاوٹوں ک   ی اجتماعات پر جار ی گے۔ عوام ں یاجالس منعقد کر نیت ی مشاورت ں یجمعہ کو اسکول ہال م یجوالئ 3 ہم

  یپرچ یتو ، براہ کرم جواب  ں یہوں گے۔ اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہ عہی کے ذر  یتعداد کو کم کرنے کے لئے تقرر ی گوں کلو  ںیگروپ م

گے۔  ں ی۔ تب ہم آپ کے مختص وقت کے ساتھ آپ سے رابطہ کرںیئآلے کر  تک اسکول واپس  ونج 26ہ اور جمع ں یمکمل کر  

 

 

حیآنے کو ترج  آپ اسکول اگر  

  یکے لئے اسکول ک ےیدوران ی مشورت ی وہ بھ ی گ  ںیجائ ی ک ش ی پ ں یجو معلومات ان مالقاتوں م ںیلومات کے بارے متو ، ان مع  تےیدنہیں 

اور اگر آپ کو مواد    ںیپڑھ ںی۔ برائے کرم انھیجائے گ  یجیکو بھ  ن یتمام والد عے یکے ذر لیم  رنٹیاور پ ی ہوں گ ب ایسائٹ پر دست بیو

  2020 ی جوالئ 17مدت   یگے۔ ہم مشورہ ک   ںیجواب دے سک  عہ یکے ذر  لیم ی مسئلہ ہے تو ، آپ منسلک ا  ای وال س یکوئ  ں یکے بارے م

  میترم مجھی توت سضرور  ی کوئاگرگے ،  ں یکر  الیپر تبادلہ خ  االتیموقع پر ہم تمام خ، اس   ں یکرتے ہ ش یپ ز یتجو یتک کھلے رکھنے ک 

گے۔   ںیشکل د ی حتم و ک ی منصوبہ بند  یاور کام ک  ی سیگے اور ستمبر کے لئے پال ں یکر  

دباؤ   اس کے کوہے کہ تمام نوجوانوں  ا یبناد ی ضرور  ہینے  الؤیکے پھ جوں یام  یجنس ںیم  ای ڈیاور دوسرے م  یکہ سماج ںیسمجھتے ہ ہم

، بہت  ہے تو آتاتک کہ اگر بچہ واپس   ہاں ی جگہ حاصل ہو۔ یکرنے ، حقائق پرکھنے اور خرافات کو دور کرنے ک   الیپر تبادلہ خ

مواد کے    سے ں لہذا ، دوسر -گے    ںیدوسرے سے اس طرح کے معامالت پر گفتگو کر کیباہر ا ےشاگرد کالس روم ک  دوسرےسارے

کا موقع   نےیحصہ ل ںیاسباق مکےسے منصوبہ بند  اطیاحت ی کہ ہمارے بچوں کو ہمار  ںیکرتے ہ دی، ہم امسننے کے بجائے  ںیبارے م

ہے۔  تاجاسک سمجھایاضرورت کے مطابق   ںیملے گا۔ اس کے بعد گھر م  

کے   ی دستبردار ں ینا چاہئے۔ اگر ہمملطور پر   یری کو تحر یٹزو مس پ ہی۔ ںیمواد سے دستبردار ہوسکتے ہ  یقانون ری وقت غ ی بھ یکس  آپ

حصہ لے گا۔ ںیاسباق م ی بھس ہوتا ہے ، تو آپ کا بچہ  ںیموصول نہ  شنیفکیلئے نوٹ  PSHE  
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۔  ہیلگن کا شکر یآپ ک   یےاور فالح و بہبود کے ل م یتعل ی اور اپنے بچوں ک ت یمسلسل حما  یاسکول ک  کی   آپ  

 

 

 آداب، 

ن یمسز گراور   یٹ زوپ مس   

ڈیل کٹیسبج PSHE اور  پرنسپل   

 

 

میتعل یجنس اور  رشتے  (RSE) 2020 یجوالئ  3جمعہ  مالقات ی ک  نیوالد  

۔ ہر   ں یئال تک اسکول واپس  2020جون  26اور جمعہ  ں ی، دستخط کر ںیکرنے کے لئے نشان لگائ  ینشاندہ ی ک  وقت دہیکرم اپنے پسند براہ 

گھنٹہ لمبا ہوگا۔   کیا  بایتقر شنیس   

9:00 am - 10:00 am                 10:00 am - 11:00 am               11:00 am - 12:00 pm                 

 

_______________:شدہ دستخط  

 

_______________:کا نام  والدین  

 

_______________:نمبر رابطہ  

 

 

 


