
 
  વ્યાપક વ્યક્તિગિ સ્વાસ્્ય અને સરુક્ષા અને જાિીય સ્વાસ્્ય શિક્ષણનુું મહત્વ 

 
 

 
રિસર્ચ સાબિત કિે છે કે વ્યક્તતગત સ્વાસ્્ય અને સિુક્ષા અને જાતીય સ્વાસ્્ય શિક્ષણની 
છત્રછાયામાાં તમામ ગે્રડના શવદ્યાર્થીઓ માટે શનરે્દિ – જ્યાિે વ્યાપક િીત ેકિવામાાં આવે છે 

ત્યાિે તે – આત્મશવશ્વાસ અને સાંિાંધની ભાવનાને વધાિે છે. તે સ્વાસ્્ય સમસ્યાઓ, 

રકિોિોમાાં અશનચ્છનીય ગભાચવસ્ર્થા અને ર િંસાનાાં ઘણા સ્વરૂપોને પણ અટકાવી િકે છે. i ii 

 
વ્યાપક વ્યક્તતગત સ્વાસ્્ય અન ેસિુક્ષા અને જાતીય સ્વાસ્્ય શિક્ષણ માટે ઇબિનોઇસ 

શિક્ષણના ધાિાધોિણો એવા જિલ્િાઓ પ્રર્દાન કિે છે કે જેઓ આ શવષયોને તિીિી િીતે 
સર્ોટ, સાક્ષી-સબૂર્ત, સાાંસ્કૃશતક િીત ેપ્રશતભાવ આપતા, અને તમામ ગે્રડમાાં વય-યોગ્ય 

શનરે્દિ માટે આઘાત-સબૂર્ત (ઈજા-ર્થાય એવી માર તી) માગચર્દશિિકા પ્રર્દાન કિે છે.  

 

માિા-શપિા/વાલીઓની ભશૂમકા: 
માતા-શપતા/વાિીઓ તેમના િાળકો સાર્થે જાતીય સ્વાસ્્ય શવિે વાત કિવામાાં આવશ્યક 

ભશૂમકા ભિવે છે, અને કાયર્દો માતા-શપતા/વાિીઓને સામેિ ર્થવા માટે અને શવદ્યાર્થીઓન ે

જે સરૂ્નાઓ પ્રાપ્ત ર્થઈ િ ી છે તેનાર્થી વાકેફ ર્થવા માટેના અનેક માગચ પ્રર્દાન કિે છે. 

વધમુાાં, માતા-શપતા/વાિીઓ તેમના શવદ્યાર્થીને શનરે્દિ માાંર્થી િ ાિ નીકળી િકે છે. 

 

િાજ્યના કાયર્દા દ્વાિા આવશ્યકતા પ્રમાણે, વ્યાપક વ્યક્તતગત સ્વાસ્્ય અન ેસિુક્ષા અને 
જાતીય સ્વાસ્્ય શિક્ષણ માટેના ઇબિનોઇસ શિક્ષણના ધાિાધોિણો િાષ્ટ્રીય િૈંબગક શિક્ષણના 

ધાિાધોિણો  ોય છે. ઇબિનોઇસના ધાિાધોિણોને સાત સ્તિમાાં ગોઠવવામાાં આવ્્ુાં છે: iv 

• સાંમશત અને સ્વસ્ર્થ સાંિાંધો  
• એનાટોમી અને રફબિયોિોજી  

• તરુણાવસ્ર્થા અને રકિોિ જાતીય શવકાસ  

• બિિંગની ઓળખ અને અબભવ્યક્તત  

• જાતીય અબભગમ અને ઓળખ  

• સ્વાસ્્ય સાંિાંશધત અન્ય ક્ષશત (L)  

• આંતિવૈયક્તતક ર િંસા  

   ઇબિનોઇસમાાં સેતસ એજ્્કેુિન પિર્દાના કિવુાં એ જિલ્િાઓ માટે વૈકલ્લ્પક છે. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
પ્રાથશમક િાળા: 
િરૂઆતના ગે્રડમાાં સિુક્ષા માટે પાયો નાખવો એ સાંમશત, 

સીમાઓ અને સ્વસ્ર્થ સાંિાંધો શવિે િીખવે છે. “ 7 થી 13 વર્ષની 
વય વચ્ચેના બાળકો જાિીય િોર્ણ માટે સૌથી વધ ુ

સુંવેદનિીલ હોય છે. નોંધાયેલા દુરુપયોગની સરેરાિ ઉંમર 

રાષ્ટ્રીય સ્િરે 9 વર્ષની હોય છે.” iii 

 
મધ્ય િાળા: 
િાળાના આ સ્તિે શનરે્દિ એ એક સ્વસ્ર્થ િાળાના વાતાવિણમાાં 
યોગર્દાન આપવા સાર્થે િ ઓનિાઈન અને વ્યક્તતગત િાંન ે

િીતે ગુાંડાગીિી, આત્મ ત્યા, માનશસક સ્વાસ્્યના પડકાિો અને 
સાર્થીઓની સતામણી અટકાવવાનુાં એક મ ત્વપણૂચ પરિિળ 

છે. 
 
ઉચ્ચ િાળા: 
વયસ્કઅવસ્ર્થામાાં આવતા શવદ્યાર્થીઓ સ્વસ્ર્થ જાતીય સાંિાંધો 
સર ત સાંિાંધોનુાં સાંર્ાિન કિવા માટે કુિળતા અને સાધનો 
મેળવે છે. 

 
પ્રશ્નો: ISBE ના વેલનેસ ડિપાટષમેન્ટ નો સુંપકષ  કરો 
sexualhealtheducation@isbe.net 
 
માગષદશિિકા જુઓ: isbe.net/sexualhealth

 

i https://www.cdc.gov/healthyyouth/whatworks/what-works-sexual-health-education.htm 
ii Journal of Adolescent Health 68 (2021) 13e27. Eva S. Goldfarb, Ph.D., and Lisa D. Lieberman, Ph.D., Three Decades of Research: The Case for Comprehensive Sex Education. 
DOI:https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.07.036 
iii http://www.d2l.org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf 
iv  https://siecus.org/wp-content/uploads/2020/03/NSES-2020-web-updated-1.pdf 
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