
January 26, 2022

Dear Parents and Guardians,

Erin’s Law, House Bill 6193 was signed by Governor Pat Quinn on January 24, 2013. This law
requires schools to implement an age-appropriate sexual assault and abuse awareness and
prevention curriculum for grades pre-K through 12.

Victor Pacini, a survivor of sexual abuse, author, and motivational speaker will be assisting our
schools in implementing this mandate for grades pre-K through 5th.  Mr. Pacini’s program is
developmentally appropriate, interactive, and aligned with learning standards. The focus of his
presentation is to teach children basic skills to keep them safe from dangerous or abusive
situations. The concepts that will be discussed are:

• Distinguishing safe from unsafe touches
• Safety rules at home and school
• Saying “NO”
• Safe/Unsafe Secrets
• It’s not the child’s fault if someone touches him or her
• Telling a trusted adult
• To learn more, WWW.TIC-TAC-NO-GO.COM

Mr. Pacini or his associates will present via live stream at Glen Hill, Americana, and 5th grade at
Glenside schools on February 18, 2022.  Our Early Childhood teachers will present Mr. Pacini’s
15-minute video lesson in class on February 18th.

We will be hosting a parent informational evening with Mr. Pacini to preview the information
that will be shared with the students and answer any questions. The parent event will be held via
live stream Zoom on February 15, 2022, at 6:30 pm.
To Join the parent information Zoom meeting follow the link:
https://us02web.zoom.us/j/83619460242 Meeting ID: 836 1946 0242

Requests to Opt-Out: If you prefer that your child opt-out of this prevention education session,
please email me or your child’s classroom teacher by February 16, 2022.

Sincerely,
Jennifer Jonas

http://www.tic-tac-no-go.com/
https://us02web.zoom.us/j/83619460242


26 de enero de 2022
Queridos padres y tutores,

Erin 's Law, Proyecto de ley 6193 fue firmado por el gobernador Pat Quinn el 24 de enero de
2013. Esta ley requiere que las escuelas implementen un plan de estudios de prevención y
concientización sobre el abuso y la agresión sexual apropiado para la edad para los grados
prekínder hasta el 12.

Victor Pacini, sobreviviente de abuso sexual, autor y orador motivacional, ayudará a nuestras
escuelas a implementar este mandato. El programa del Sr. Pacini es apropiado para el desarrollo,
interactivo y alineado con los estándares de aprendizaje. El enfoque de su presentación es
enseñar a los niños habilidades básicas para mantenerlos a salvo de situaciones peligrosas o
abusivas. Los conceptos que se discutirán son:

• Distinguir lo seguro de los toques inseguros
• Reglas de seguridad en el hogar y la escuela.
• Decir "NO"
• Secretos seguros / inseguros
• No es culpa del niño si alguien lo toca
• Decirle a un adulto de confianza
• Para saber más, WWW.TIC-TAC-NO-GO.COM

El Sr. Pacini o sus asociados se presentarán mediante transmisión en vivo en las escuelas Glen
Hill, Americana y Glenside el 18 de febrero de 2022. Nuestros maestros de Educación Infantil
presentarán la lección en video de 15 minutos del Sr. Pacini en clase el 18 de febrero.

Organizaremos una noche informativa para padres con el Sr. Pacini para obtener una vista previa
de la información que se compartirá con los estudiantes y responder cualquier pregunta. El
evento para padres se llevará a cabo a través de la transmisión en vivo de Zoom el 15 de febrero
de 2022 a las 6:30 pm. Para unirse a la reunión de Zoom de información para padres, siga el
enlace: https://us02web.zoom.us/j/83619460242 ID de la reunión: 836 1946 0242

Solicitudes de exclusión voluntaria: si prefiere que su hijo se excluya de esta sesión de
educación preventiva, envíeme un correo electrónico a mí o al maestro de la clase de su hijo
antes del 16 de Febrero, 2022.

Atentamente,
Jennifer Jonas

http://www.tic-tac-no-go.com
https://us02web.zoom.us/j/83619460242


Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Kính gửi Cha mẹ và Người giám hộ,

Erin’s Law, House Bill 6193 được Thống đốc Pat Quinn ký vào ngày 24 tháng 1 năm 2013. Luật
này yêu cầu các trường học thực hiện chương trình giảng dạy về phòng ngừa và tấn công tình
dục và lạm dụng phù hợp với lứa tuổi cho các lớp từ mẫu giáo đến 12.

Victor Pacini, một người sống sót sau lạm dụng tình dục, tác giả, và một diễn giả truyền động lực
sẽ hỗ trợ các trường học của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này cho các lớp từ mẫu giáo đến lớp
5. Chương trình của ông Pacini phù hợp với sự phát triển, mang tính tương tác và phù hợp với
các tiêu chuẩn học tập. Trọng tâm của bài thuyết trình của ông là dạy trẻ em những kỹ năng cơ
bản để giữ chúng an toàn trước những tình huống nguy hiểm hoặc bị lạm dụng. Các khái niệm sẽ
được thảo luận là:

Phân biệt an toàn với chạm không an toàn
● Các quy tắc an toàn ở nhà và trường học
● Nói không"
● Bí mật An toàn / Không an toàn
● Không phải lỗi của trẻ nếu ai đó chạm vào trẻ
● Nói với một người lớn đáng tin cậy
● Để tìm hiểu thêm, hãy WWW.TIC-TAC-NO-GO.COM

Ông Pacini hoặc các cộng sự của ông sẽ thuyết trình qua luồng trực tiếp tại Glen Hill, Americana
và lớp 5 tại trường học Glenside vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. Các giáo viên Mầm non của
chúng tôi sẽ trình bày bài học qua video dài 15 phút của ông Pacini trong lớp học vào ngày 18
tháng 2.

Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tối cung cấp thông tin cho phụ huynh với ông Pacini để xem trước
thông tin sẽ được chia sẻ với học sinh và trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Sự kiện dành cho phụ huynh
sẽ được tổ chức thông qua luồng trực tiếp Zoom vào ngày 15 tháng 2 năm 2022 lúc 6:30 chiều.
Để tham gia thông tin phụ huynh Cuộc họp thu phóng theo liên kết:
https://us02web.zoom.us/j/83619460242 ID cuộc họp: 836 1946 0242

Yêu cầu từ chối: Nếu bạn muốn con mình chọn không tham gia buổi giáo dục phòng ngừa này,
vui lòng gửi email cho tôi hoặc giáo viên trong lớp của con bạn trước ngày 16 tháng 2 năm 2022.

Trân trọng,
Jennifer Jonas

http://www.tic-tac-no-go.com
https://us02web.zoom.us/j/83619460242

