Nabubuhay nang may HIV: Alamin ang
Iyong mga Karapatan

PAGSISIWALAT SA
PAARALAN
AT DAYCARE
Mga Tanong at Sagot
1. Kailan ko dapat isiwalat ang katayuan ng aking anak sa isang paaralan o
daycare?
Sa karamihan ng mga sitwasyon, walang legal na obligasyon na sabihin sa isang paaralan
o daycare na may HIV ang iyong anak. Kung ipapaalam mo man o hindi ang katayuan sa
HIV ng iyong anak sa paaralan o sa daycare, at kung kanino, ay nasa sa iyo. Ang
impormasyon sa personal na kalusugan ng iyong anak, kabilang na ang katayuan sa HIV,
ay pribado at personal na impormasyon.
Ang HIV ay hindi naipapasa sa pamamagitan ng kaswal na pakikihalubilo o sa
pamamagitan ng suka, pawis, dumi,, ihi, luha o sipon. Ang mga bata ay hindi nakakakuha
ng HIV dahil sa pagpunta sa paaralan o dahil sa paglalaro sa laruan ng ibang bata,
pagsasalo sa pagkain o inumin sa isang may sakit nito, kung kaya't karaniwang walang
dahilan para iatas ng paaralan ang pagsisiwalat.
Ang mga magulang ng mas nakababatang anak sa daycare ay maaaring mas mag-alala
dahil sa panganib ng papapasa ng HIV dahil sa pagdura, pangangamot at pangangagat.
Ngunit, ang contact sa laway lamang ay hindi kailanman pang nakapagpakita ng
pagpapasa ng HIV at walang nakatalang kaso ng pagpapasa na nagresulta mula sa
pagdura ng isang taong may HIV sa ibang tao. Gayundin, walang panganib ng pagpapasa
mula sa pangangamot dahil walang paglilipat ng mga body fluid sa pagitan ng mga
indibidwal. Ang pagpapasa ng HIV sa pamamagitan ng pangangagat ay napakabihira.
Ang mga nakatalang kaso kung saan nakapagpasa nito dahil sa pangangagat ay dahil sa
malubhang trauma na may malubhang pagkasira sa tissue at pagdurugo.
Ang tanging pagkakataon lamang na may pangangailangang ipaalam sa awtoridad ng
paaralan ang tungkol sa katayuan sa HIV ng iyong anak ay kapag kinakailangan ito para
sa proteksyon ng bata o ng publiko. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay
kailanganin ang notipikasyong ito, dapat panatilihin ng mga awtoridad sa paaralan sa
pinakamababang bilang ng staff na posible, na nakakaalam sa kondisyon ng iyong anak.
Ipinagbabawal ng batas sa karapatang pantao ng Canada ang diskriminasyon batay sa
kapansanan kapag naghahatid ng serbisyo, kabilang na ng edukasyon. Ang HIV at AIDS
ay itinuturing na mga kapansanan sa ilalim ng batas. Ang ibig sabihin nito ay hindi
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maaaring magtanong ang paaralan tungkol sa katayuan sa HIV ng iyong anak, gaya ng
hindi nito maaaring itanong ang relihiyon ng iyong anak o iba pang katulad na personal
na katangian. Magiging hindi makatuwirang diskriminasyon para sa mga awtoridad ng
paaralan ang hilingin ang impormsyong ito bilang kondisyon ng pagkakatanggp o
pagtutuloy sa paaralan.
2. Kung mayroon akong sinabihang tao sa paaralan o daycare na ang aking
anak ay may HIV, kailangan ba nila itong panatilihing kompidensyal?
Depende kung kanino mo ito sinabi. Kung sinabi mo ang katayuan sa HIV ng iyong anak
sa isang awtoridad ng paaralan (hal., isang punong-guro, guro, tagapayo,
administratibong staff, o iba pang may opisyal na tungkulin sa paaralan), dapat
panatilihing kompidensyal ng taong iyon ang impormasyong ito — nang may isang
napakahalagang eksepsyon sa mas ipinapaliwanag sa ibaba. Alinsunod sa batas, hindi
maaaring magsiwalat ang paaralan ng impormasyon tungkol sa katayuan sa HIV ng isang
estudyante — o iba pang medikal na impormasyon — sa iba (hal., mga magulang, guro,
iba pan estudyante) nang walang pahintulot mo, maliban sa bibihirang pagkakataon.
Ang medikal na record ng isang bata ay kompidensyal at hindi maaaring ipalabas ng
empleyado ng paaralan nang walang pahintulot ng magulang. Kung nakatala ang HIV
status sa file ng iyong anak sa mga serbisyong pangkalusugan at pagpapayo, ito ay
itinuturing na kompidensyal na impormasyon at hindi dapat ibahagi sa ibang staff sa
paaralan.
Kahit na hindi mo isiniwalat ang katayuan sa HIV ng iyong anak sa isang awtoridad ng
paaralan, ngunit malaman ng naturang awtoridad ang impormasyon mula sa iba, dapat pa
rin respetuhin ang karapatan ng iyong anak sa pagkapribado. Dapat ay mahigpit na
panatilihing kompidensyal ang impormasyon at ang bilang ng taong nakakaalam sa
diagnosis ay dapat malimitahan lang ng kanilang pangangailangang malaman ito.
Ngunit, sa ilang probinsya (hal., sa Alberta, Ontario, Newfoundland, Nova Scotia, Prince
Edward Island), inoobligahan ng batas ang mga awtoridad ng paaralan na iulat ang isang
estudyante sa paaralan na may o maaaring mayroong HIV sa probinsyal na Medical
Officer of Health, na may obligasyong panatilihing kompidensyal ang impormsyong ito.
Ang mga daycare ay sumasailalim rin sa batas sa pagkapribado, kung kaya't kapag
isiniwalat mo ang katayuan sa HIV ng iyong anak sa isang daycare provider,
inoobligahan din silang panatilihing kompidensyal ang impormasyong ito, maliban kung
pahintulutan mo ang pagsisiwalat. Ang tungkuling ito sa pagpapanatili sa kompidensyal
na kaalaman ay pagtitibayin kahit wala na ang iyong anak sa daycare.
Sa karamihan ng mga probinsya at teritoryo, ang lega na obligasyong panatilihing
kompidensyal ang katayuan sa HIV ng iyong anak ay hindi iniaangkp sa isang kaklase o
iba pang tao sa paaralan o daycare na hindi gumaganap sa opisyal nilang na kapasidad.
Ito ay dahil ang karamihan sa mga batas sa pagkapribado, hindi pinoprotektahan ng batas
ang daloy ng impormasyon sa pagitan ng mga indibidwal. Bagama't maaaring magkaroon
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ng legal na proseso para sa pagsira sa pagkapribado sa pagitan ng mga pribadong
mamamayan (gaya ng sa ilang probinsya), limitado lang ang mga sitwasyon kung kailan
pinananagot ang isang tao.
Batay sa nakagawian, madalas ay mahirap kontrolin ang daloy ng impormasyon sa
paaralan o sa daycare, at ang mga legal na lunas ay limitado lamang kapag nagkaroon ng
paglabag sa pagkapribado. Pinoprotektahan ng pederal, probinsyal at teritoryal na batas
sa pagkapribado ay pagkakompidensyal ng personal na impormasyon ng isang
indibidwal, kabilang na ang impormasyon sa kalusugan sa mga opisyal na record sa
paaralan o daycare. Kung naniniwala ka na ang pagkapribado ng iyong anak ay nasira ng
kanilang paaralan o daycare, makipag-ugnayan sa isang abogad, legal na klinika o sa
iyong probinsyal/teritoryal na komisyoner sa pagkapribado para sa pagpapayo.
Para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga lunas para sa pagsira sa pagkapribado,
tingnan ang “Mga lunas para sa diskriminasyon at pagsira sa pagkapribado sa lugar
ng trabaho" sa seryeng ito. Ang karamihan sa impormasyong iyon ay naaangkop rin sa
konteksto ng paaralan at daycare.
3. Kung may pagsabihan ako sa paaralan na may HIV ang aking anak,
itatala ba ito sa file ng aking anak sa paaralan?
Inaatasan ang mga awtoridad ng paaralan na pangalagaan ang medikal na impormasyon
ng mga estudyante, kabilang na ang katayuan sa HIV ng isang estudyante. Maaaring irecord ng awtoridad ng paaralan ang katayuan sa HIV sa record ng estudyante ng iyong
anak, ngunit ang impormasyong ito ay dapat manatiling eksklusibo sa nakatalagang
empleyado, sa isang ligtas na filing system upang maprotektahan ang pagkapribado ng
iyong anak.
Sa ilang hurisdiksyon (hal., sa BC at Ontario), ang impormasyong pangkalusugan ay
maaaring itago nang kasama ang academic na record ng iyong anak. Ngunit, ang access
sa impormasyong ito ay dapat limitado lamang at makikita lamang ng nakatalagang
empleyado ng paaralan.
4. Paano kung hindi ko pa nasasabi sa aking anak nay sila ay positibo sa
HIV, ngunit alam ng paaralan, daycare o ng ibang tagapag-alaga?
Kung ang tagapag-alaga ng iyong anak ay gumaganap sa opisyan nilang kapasidad,
pareho rin ang legal na obligasyon ng tagapag-alaga na panatilihing kompidensyal ang
katayuan sa HIV ng iyong anak, kasama na roon ang iyong anak. Sa karamihan ng mga
probinsya at teritoryo, ang legal na obligasyong ito ay hindi naaangkop kapag ang
tagapag-alaga ng iyong anak ay hindi gumaganap sa opisyal na kapasidad sa paaralan
(hal., bilang babysitter).
5. Kailan ko dapat sabihin ang katayuan sa HIV ng aking anak sa ibang mga
sitwasyon (hal., sa isang babysitter, kapag may sleepover, sa pinuno ng
sports team ng aking anak)?
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Gaya ng sa paaralan at sa daycare, sa karamihan ng sitwasyon, walang legal na
obligasyong sabihin ang katayuan sa HIV ng iyong sa ibang sitwasyon dahil ang HIV ay
hindi naipapasa sa pamamagitan ng kaswal na contact. Kung ang iyong anak ay naglalaro
ng sports, ipinasya ng Canadian Academy of Sport Medicine na, "Ang panganib sa
pagpapasa ng HIV sa sports ay napakababa. ...Ang mga kalahok sa sport ay nasa
parehong panganib ring maimpeksyon ng HIV gaya ng ibang indibidwal sa
pangkalahatang populasyon."
Ang pagkakataon lang na kailangang ipaalam sa iba ang katayuan sa HIV ng iyong anak
ay kapag kinakailangan para sa proteksyon ng bata o ng publiko. Ngunit, sa karamihan ng
mga probinsya at teritoryo, walang legal na obligasyon sa ibang magulang (hal., isang
boluntaryong magulang na sports coach na pagtibayin ang kompidensyal na
impormasyon ng iyong anak.
6. Malilimitahan ba ang mga aktibidad ng aking anak bilang resulta ng
katayuang positibo sa HIV?
Halos walang panganib ang pagpapasa ng HIV mula sa kaswal na pakikihalubilo sa
pagitan ng mga batang may HIV at iba pang bata. Ang mga batang may HIV ay dapat
makalahok rin sa mga aktibidad nang walang pagbabawal. Sa ilang probinsya, maaaring
mapag-alaman ng Medical Officer of Health na may mga espesyal na sitwasyon (hal.,
mga kondisyon sa pag-uugali at kaisipan) na nangangailangan ng pagbabawa. Ngunit,
ang pangangailangan sa anumang posibleng pagbabawa sa mga aktibidad ng iyong anak
ay dapat muling tasahan sa pana-panahon ng Medical Officer of Health at ng doktor ng
bata.
Kung alam man o hindi ng isang paaralan o daycare na ang sinoman sa mga bata ang may
HIV sa mga estudyante o batang inaalagaan nila, dapat ipatupad ang mga pamantayang
pag-iingat sa lahat ng sitwasyon kung magkaroon ng contact sa dugo o sa iba pang body
fluid. Dapat ay may mga protocol sa emergency ang mga paaralan at daycare at dapat
marunong ang lahat ng empleyado nang wastong pamamaraan sa first aid at maisagawa
ang mga ito. Pananagutan ng paaralan o ng daycare na tiyaking marunong ang mga
empleyadong magsagawa ng mga wastong kasanayan sa mga ganitong sitwasyon.
7. Papagtuunan ba ng pansin ang aking anak ng paaralang pinapasukan
nito?
Kapag ang isang bata ay napag-alamang may pangangailangang nauugnay sa isang
kapansyan (gaya ng HIV), ang paaralan ay may-pananagutan na pagtuunan ng pansin ang
estudyante upang magkaroon ito ng patas na pag-access sa mga serbisyo ng paaralan
nang hindi "dadaan sa di-makatuwirang paghihirap." Ang karapatan para sa patas na
pagtrato at ang pananagutang magtuon ng pansin ay umiiral sa mga pre-school,
elementary school at secondary school na pribadong pinopondohan o pampubliko.
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Kapag hiniling mo sa paaralan ng iyong anak na pagtuunan ng pansin ang iyong anak,
kakailanganin mong magbigay ng impormasyon tungkol sa mga pangangailangan ng
iyong anak na nauugnay sa HIV, upang maisagawa ang pagtutuon ng pansin. Kadalasan,
hindi na kailangang ipaalam sa mga awtoridad ng paaralan ng tungkol sa katayuan sa
HIV ng iyong anak, o magbigay ng ispesipikong medikal na impormasyon gaya ng
diagnosis, dahil hindi naman ito magiging mahalaga sa o hindi naman ito kakailanganin
sa pagpaplano ng pagtutuon ng pansin. Kailangang magsikap ang mga awtoridad ng
paaralan na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng estudyante nang hindi na
nangangailangan ng pormal na diagnosis.
Ngunit, maaaring may ilang kaso kung saan mangangailangan ang paaralan ng mas tiyak
na impormasyon tungkol sa kondisyon ng iyong anak upang mapagtuunan ito ng pansin,
kabilang na ang pagkompirma sa medikal na kondisyon, sa ilang pagkakataon. Kapag
kinakailangan ang medikal na diagnosis, ang paaralan ng iyong anak ay maypananagutang siguraduhin ang pagpapanatili sa kompidensyal na kaalamang ukol sa
iyong anak (alinsunod sa mga eksepsyong nabanggit sa itaas), ang paghingi ng
impormasyong naaangkop lang para sa kinakailangan para sa pagtuon, at pagbabahagi
lang ng impormasyon tungkol sa kondisyon ng estudyante sa mga kalahok lang sa
magpapatupad ng pagtuon.
Walang isang pamamaraan sa pagtuon at dapat pagtuunan ng pansin ng paaralan ang
bawat natatanging pangangailangan ng mga estudyante. Ang mga uri ng pagtuon ng
pansin ay maaaring ang pagbabago upang padaliin ang pagpunta sa paaralan, binagong
curricula o mga pamamaraan sa pagtatasa, hanggang sa tulong sa loob ng klase mula sa
mga specialized na propesyonal (hal., mga tutor, mga tagasulat, mga personal na
tagabasa), hanggang sa transportasyon papunta at pauwi mula sa paaralan.
Ang pamantayan para sa hindi makatuwirang pagpapahirap ay mataas, at tatlong bagay
lamang ang dapat isaalang-alang: gastos, panlabas na pagkukunan ng pondo, at kalusugan
at kaligtasan. Ang paaralang naghaharap ng reklamong hindi makatuwirang paghihirap
ay siyang dapat magpatunay, at dapat ay may ebidensya (hal., mga totoong kaganapan,
mga numero at scientific na data o opinyon) upang suportahan ang paghaharap na ang
iminumungkahing pagtuon ng pansin ay nagsasanhi nga ng di-makatuwirang paghihirap.
8. Anong proteksyon mayroon ang isang tao laban sa diskriminasyon at
panggugulo sa paaralan?
Kung naniniwala kang inaapi o ginugulo ang iyong anak sa paaralan, dapat mong
subukang magtago ng tala sa pamamagitan ng paglilista sa mga nauugnay na detalye ng
diskriminasyon (hal., mga petsa, mga paglalarawan sa insidente, mga pangalan at
impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga saksi, kung mayroon, mga kopya ng lahat ng
kaugnay na e-mail, mga text message, mga post sa social media, mga sulat at mga
dokumento).
Ang karamihan sa mga paaralan, mga pormal na provider sa pangangalaga ng bata at mga
komite ng paaralan ay may malawak na patakaran at pamamaraang nakatakda upang
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matugunan ang iba-ibang uri ng diskriminasyon at panggugulo. Pananagutan nila ang
magbigay ng ligtas at makalingang kapaligiran at ang pinapahalagahan nang husto ng
karamihan sa mga ito ang bullying, diskriminasyon at panggugulo. Samakatuwid, ang
guro, punong-guro o ang direktor ng daycare centre ng iyong anak ang pinakamainam na
mga taong dapat kausapin muna upang makakuha ng suporta para sa iyong anak at upang
matigil ang panggugulo.
Sa ilalim ng batas ng karapatang-pantao, ikaw ay protektado laban sa diskriminasyon ant
panggugulong nauugnay sa HIV (na itinuturing na anyo ng diskriminasyon) sa paaralan.
Sa karamihan ng mga hurisdiksyon, ang naaangkop na komisyon sa karapatang pantao ay
nagbibigay ng impormasyon at mga serbisyo sa mga taong naniniwalang sila ay dumaan
sa diskriminasyon. Maraming reklamo ang naaayos sa pamamagitan ng pamamagitan o
mediation. Kung hindi magtagumpay ang mga pagsubok sa pamamagitan, magpapasya
ang komisyon kung isasangguni ang kaso sa isang korte ng karapatang pantao para sa
paglilitis. Kung magpasya ang komisyon na huwag isangguni ang kaso sa isang korte, ito
na ang magiging katapusan ng reklamo.
Ang mga pamamaraan at serbisyo makukuha sa bawat probinsya o teritoryo ay
magkakaiba kaya makipag-ugnayan sa wastong komisyon para sa detalyadong
impormasyon.
Sa B.C., Ontario at Nunavut, ang mga reklamo ay direktang inihaharap sa korte ng
karapatang pantao ng probinsya o ng teritoryo, sa halip na sa komisyon. Tandaan na
karaniwan ay may "hangganan ng panahon," at ang ibig sabihin nito ay dapat mong i-file
ang iyong reklamo sa loob ng isang partikular na panahon pagkatapos maganap ang
diskriminasyon. Madalas, ang tagal ng panahon ay isang taon, ngunit alamin ito mula sa
kaukulang komisyon o korte.
Libre ang pagfa-file ng reklamong ukol sa karapatang pantao. Hindi mo na kailangan ng
abogadong kakatawan para sa iyo, ngunit maaari mong piliing magkaroon din nito. Kung
ikaw ay kukuha ng isang abogado, ito ay magiging pansarili mong gastusin, maliban
kung makakakuha ka ng mga libreng serbisyo mula sa legal na klinika o iba pang
serbisyo sa legal na tulong. Ang komisyon sa karapatang pantao o korte kung saan ka
makikipag-ugnayan ay maaaring magmungkahi ng mga ganitong mapagkukunan ng
tulong. Tandaan na maraming iba-ibang tao at organisasyon ang makakapagbigay sa iyo
ng impormasyon at suporta, ngunit isang abogado lang ang maaaring makapagbigay ng
legal na pagpapayo na partikular sa iyong sitwasyon.
Para sa karagdagang impormasyon sa kung ano ang maaari mong gawin kung makaranas
ang iyong anak ng diskriminasyon sa paaralan, tingnan ang “Mga lunas para sa
diskriminasyon at pagsira sa pagkapribado sa lugar ng trabaho” sa seryeng ito. Ang
karamihan sa impormasyong iyon ay naaangkop rin sa konteksto ng edukasyon. Kumuha
ng legal na pagpapayo mula sa isang abogado o legal na klinikal tungkol sa iyong
personal na sitwasyon.
Para sa karagdagang impormasyon
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Comité d’adaptation de la main d’œuvre pour personne handicapée, « Diagnostic sur la
formation des personnes handicapées » (2014). On-line:
www.camo.qc.ca/documentation/diagnosticformation.php.
Kami ay nagpapasalamat kina Mary Birdsell (Justice for Children and Youth), Renée
Lang (HALCO), Claude Longpré-Poirier (COCQ-Sida), at Simone Shindler (The Teresa
Group), para sa pagsusuri at pagbibigay ng impormasyon sa polyetong ito.
Ang impormasyong nasa lathalang ito ay impormasyong tungkol sa batas, ngunit ito
ay hindi legal na pagpapayo. Para sa legal na pagpapayo, mangyaring makipagugnay sa isang abogado sa iyong rehiyon.
Ang dokumentong ito ay nagsimula bilang isa sa serye ng walong polyeto (sa English at
French), ukol sa mga karapatan ng mga taong may HIV sa Canada.
Ang mga kopya ng dokumentong ito ay makukuha sa website ng Canadian HIV/AIDS
Legal Network sa www.aidslaw.ca. Hinihikayat ang paggawa ng mga kopya, ngunit hindi
maaaring ibenta ang mga kopya, at dapat banggitin ang Canadian HIV/ AIDS Legal
Network bilang pinagmulan ng impormasyon. Para sa karagdagang impormasyon,
makipag-ugnay sa Legal Network sa info@aidslaw.ca.
Ang pondo upang mailimbag ang mga naunang bersyon ng dokumentong ito sa
English at French ay nagmula sa Public Health Agency of Canada. Ang pondo para
sa pagsasalin nito ay ibinigay ng Ontario Ministry of Citizenship and Immigration.
Ang mga opinyong naipahayag ay mula sa mga may-akda/tagasaliksik at hindi
nangangahulugan na ito ay mga pananaw o patakaran ng mga nagbibigay ng
pondo.
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