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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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جون 10 2020
پیارے والدین،
کام کی نئی اسکیم RE: PSHE
ایشٹن ویسٹ اینڈ میں  ،ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شاگردوں کی صحت اور تندرستی کو فروغ دینا ان کی مجموعی تعلیم کا ایک اہم حصہ
ہرقسم کے ہے ،جسے تعلیم کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے  ،جو بہت سارے موضوعات سامنے لے کر آتا ہے جن میں بنیادی طور پر
تعلقات  ،جسمانی  /جذباتی صحت اور وسیع دنیا میں رہنے کے لئے درکار مہارت شامل ہیں۔ ہماری پی ایس ایچ ای کی تعلیم کا مقصد
طلباء کو اپنے اسکول کے سالوں یا اس کے دوران محفوظ اور باخبر فیصلوں میں مدد فراہم کرنا ہے۔
ستمبر  2020سے  ،تعلقات اور جنسی تعلیم (آر ایس ای)  ،اسکولوں کے لئے قانونی تقاضا بن جائیں گے اور ہماری تعلیم کا ایک اہم حصہ
بنیں گے۔ موضوعات میں خاندانوں جیسے موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا۔ آن الئن حفاظت بلوغت؛ تعلقات اور مواصالت کی مہارت؛
اور سوشل میڈیا اور رضامندی .یہ موضوعات ہر سال  sextingحمل جنسی استحصال کی روک تھام ؛ ایف جی ایم؛ جسم کی تصویر؛
گروپ میں نہیں پڑھائے جاتے ہیں۔ اسباق کے دوران  ،شاگرد سواالت پوچھ سکتے ہیں  ،جن کا جواب حقیقت اور عمر کے لحاظ سے دیا
جائے گا۔ ہر طالب علم کی رازداری کا احترام کیا جائے گا  ،اور کسی سے بھی ذاتی معلومات ظاہر کرنے کو نہیں کہا جائے گا۔

ایک پرائمری اسکول کی حیثیت
سے  ،ہمارے پاس تعلقات کی نئی ضرورتوں اور جنسی تعلیم کے پہلوؤں کو سکھانے کی ضرورت ہے جو سائنس کے قومی نصاب میں
شامل ہیں۔ تاہم  ،جنسی تعلیم کے کچھ پہلو ہیں جو پرائمری اسکولوں کے لئے قانونی نہیں ہوں گے اور والدین کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ
ان تعلیمات سے انخال کریں  ،اگر وہ چاہیں تو۔ ان پہلوؤں کو بنیادی طور پر سال  6کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے اور والدین کی مزید
میٹنگیں بچوں کے  6ویں سال تک پہنچنے کے بعد منعقد کی جائیں گی تاکہ آپ کے دستبرداری کے حق کو واضح کیا جاسکے۔
والدین ذاتی مسائل میں نوجوانوں کے سب سے اہم معلم ہیں اور ہم ان معامالت پر آپ کے خیاالت کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ اس طرح  ،ہم آپ
کو کام کے بارے میں اپنی مجوزہ اسکیم اور پالیسی کا اشتراک کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اسکول میں کیا پڑھایا جائے گا کی ایک واضح
تصویر فراہم کی جائے اور آپ کو اس پر تبادلہ خیال کرنے اور آپ کے سواالت پوچھنے کا موقع فراہم کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ
آپ کا موقع ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے کو مواد کے ساتھ حل کریں اور اپنے بچوں کے لئے بہترین بات کو یقینی بنانے کے لئے مل کر
کام کریں۔
ہم  3جوالئی جمعہ کو اسکول ہال میں مشاورتی تین اجالس منعقد کریں گے۔ عوامی اجتماعات پر جاری رکاوٹوں کی وجہ سے  ،یہ ہر
گروپ میں لوگوں کی تعداد کو کم کرنے کے لئے تقرری کے ذریعہ ہوں گے۔ اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو  ،براہ کرم جوابی پرچی
مکمل کریں اور جمعہ  26جون تک اسکول واپس لے کرآئیں۔ تب ہم آپ کے مختص وقت کے ساتھ آپ سے رابطہ کریں گے۔

اگر آپ اسکول آنے کو ترجیح
نہیں دیتے تو  ،ان معلومات کے بارے میں جو معلومات ان مالقاتوں میں پیش کی جائیں گی وہ بھی مشورتی دورانیے کے لئے اسکول کی
ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی اور پیرنٹ میل کے ذریعے تمام والدین کو بھیجی جائے گی۔ برائے کرم انھیں پڑھیں اور اگر آپ کو مواد
کے بارے میں کوئی سوال یا مسئلہ ہے تو  ،آپ منسلک ای میل کے ذریعہ جواب دے سکیں گے۔ ہم مشورہ کی مدت  17جوالئی 2020
تک کھلے رکھنے کی تجویز پیش کرتے ہیں  ،اس موقع پر ہم تمام خیاالت پر تبادلہ خیال کریں گے  ،اگرکوئی ضرورت سمجھی تو ترمیم
کریں گے اور ستمبر کے لئے پالیسی اور کام کی منصوبہ بندی کو حتمی شکل دیں گے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ سماجی اور دوسرے میڈیا میں جنسی امیجوں کے پھیالؤ نے یہ ضروری بنادیا ہے کہ تمام نوجوانوں کواس کے دباؤ
پر تبادلہ خیال کرنے  ،حقائق پرکھنے اور خرافات کو دور کرنے کی جگہ حاصل ہو۔ یہاں تک کہ اگر بچہ واپس آتاہے تو  ،بہت
سارےدوسرے شاگرد کالس روم کے باہر ایک دوسرے سے اس طرح کے معامالت پر گفتگو کریں گے  -لہذا  ،دوسرں سے مواد کے
بارے میں سننے کے بجائے  ،ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہماری احتیاط سے منصوبہ بند کےاسباق میں حصہ لینے کا موقع
ملے گا۔ اس کے بعد گھر میں ضرورت کے مطابق سمجھایا جاسکتا ہے۔
آپ کسی بھی وقت غیر قانونی مواد سے دستبردار ہوسکتے ہیں۔ یہ مس پزوٹی کو تحریری طور پر ملنا چاہئے۔ اگر ہمیں دستبرداری کے
 PSHEلئے نوٹیفکیشن موصول نہیں ہوتا ہے  ،تو آپ کا بچہ سبھی اسباق میں حصہ لے گا۔
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آپ کی اسکول کی مسلسل حمایت اور اپنے بچوں کی تعلیم اور فالح و بہبود کے لیے آپ کی لگن کا شکریہ ۔

آداب،
مس پزوٹی اور مسز گرین
پرنسپل اورPSHEسبجیکٹ لیڈ

والدین کی مالقات جمعہ  3جوالئی  (RSE) 2020رشتے اور جنسی تعلیم
براہ کرم اپنے پسندیدہ وقت کی نشاندہی کرنے کے لئے نشان لگائیں  ،دستخط کریں اور جمعہ  26جون  2020تک اسکول واپس الئیں ۔ ہر
سیشن تقریبا ایک گھنٹہ لمبا ہوگا۔
11:00 am - 12:00 pm

10:00 am - 11:00 am

دستخط شدہ_______________:

والدین کا نام_______________:

رابطہ نمبر_______________:
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9:00 am - 10:00 am

