
 
 

 اآلباء واألوصياء القانونيون

المسؤولية الجنسية والمسؤولية البشرية المناسبة للعمر  دراسةتهدف هذه الرسالة إلى إخطارك بأن وحدة 

منطقة مدارس أوستن المستقلة. يتم  والتي تركز على الصحة والسالمة والرفاهية يتم تدريسها لجميع طالب

تدريس الوحدة للطالب في رياض األطفال حتى المدرسة الثانوية في شهري نوفمبر / ديسمبر وخالل أشهر 

-2019 أبريل / مايو للطالب المسجلين في دورة التثقيف الصحي بالمدرسة الثانوية لفصل الربيع. خالل

لة لمراجعة نطاق وتسلسل النشاط الجنسي البشري ، صوت مجلس أمناء مدرسة أوستن المستق2018

والمسؤولية للصفوف من الثالث إلى الثامن. نتيجة لذلك ، أعاد الموظفون كتابة دروس الصف الثالث حتى 

الثامن لتتماشى مع النطاق والتسلسل المعتمدين مؤخًرا. قامت دائرة مدارس أوستن المستقلة بمراجعة 

لمجتمع. تجري حالًيا مراجعة مناهج الروضة حتى الصف الثاني وستذهب إلى الدروس بناًء على تعليقات ا

2021 مجلس األمناء للموافقة عليها مبكًرا في فصل الخريف الدراسي . 

 ملخص المحتوى

 البدنية الصحة مجال في المهارات وتنمية المعلومات للمنطقة واإلنسانية الجنسية المسؤولية يوفرمنهج

 محتوى تتضمن والتي الجنسية للتربية الوطنية المعايير مع الوحدة تتماشى. واالجتماعية والعقلية والعاطفية

 والتكاثر والبلوغ األعضاء وظائف وعلم التشريح وعلم والهوية الشخصية والسالمة الصحية العالقات عن

        .جنسياً  المنقولة واألمراض

 National Sexuality Education Standards 

(محلي) و( قانوني) المستقلة أوستن مدارس منطقة إدارة مجلس وسياسة الوالية قانون يقتضيه لما وفًقا  

AISD Board Policy EHAA 

 الويب صفحة توفر. المناسب الصف مستوى دروس لجميع محوًرا الجنس ممارسة عن االمتناع سيظل

 حسب الوحدة عن عامة لمحات المستقلة أوستنمدارس  منطقة في والمسؤولية البشري بالجنس الخاصة

    ذات األخرى والموارد التقيد لخطابات وروابط ، الرسالة هذه من ونسخة ، والدروس ، الصف مستوى

AISD Human Sexuality and Responsibility web page الصلة 

 مراجعة المناهج

 المدرسيجميع مواد المناهج الحالية المستخدمة في تعليم الجنس البشري متوفرة في كل مكتبة في الحرم 

28004 004 للتفتيش العام المعقول )قانون التعليم   

في أي وقت. يتم أيًضا نشر مواد الصف الثالث إلى الثامن على موقع التعليم الصحي في منطقة أوستن  

التعليمية المستقلة. سيتم توفير المواد السمعية والبصرية ، حسب االقتضاء ، للوالدين بعد طلب كتابي 

على موقع التثقيف الصحي.  للمدير. في حالة الموافقة ، سيتم نشر رياض األطفال حتى دروس الصف الثاني

بعض مواد المدرسة الثانوية محمية بحقوق الطبع والنشر ، لذلك يجب على العائالت الذهاب إلى مكتبة 

 . لعرض هذه المواد. نظرة عامة على المدرسة الثانوية متاحة على موقع التثقيف الصحي المدرسيالحرم 

https://siecus.org/wp-content/uploads/2018/07/National-Sexuality-Education-Standards.pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Code/1146?filter=EHAA
https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr
https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr
https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr


 
 

 

 

 اجتماع توجيهيً 

الجنسي ، سيعقد المدير اجتماًعا توجيهًيا واحًدا على األقل للعائالت. في هذا قبل تنفيذ برنامج التثقيف 

 الجنسية المسؤولية االجتماع ، ستتاح للوالدين / األوصياء القانونيين فرصة لمعرفة المزيد حول سياسات

لقانونيون إشعاًرا وقد يطرحون أسئلة. سيتلقى اآلباء / األوصياء ا والمناهج وعملية التقيد البشرية والمسؤولية

كتابًيا معقوالً بوقت ومكان جلسة التوجيه في مدرسة الطالب. سيتم جدولة جميع جلسات التوجيه المدرسي 

 .خالل فصل الخريف قبل تدريس الوحدة

 اجرءات الحصول علي الموافقه
 

سيختار الوالد / الوصي القانوني ما إذا كان سيسمح أو ال يسمح لطالبه بالمشاركة في كل أو جزء من منهج 
ؤولية. سترسل الحرم المسؤولية والجنس البشري من خالل استكمال خطاب اإلذن بالجنس البشري والمس

لى األقل من التعليمات. خطابات اإلذن بالجنس البشري والمسؤولية إلى المنزل قبل أسبوعين ع المدرسي
ستتضمن خطابات إذن النشاط الجنسي البشري والمسؤولية مواضيع الدروس وأسئلة المناقشة لآلباء. سيتم 

تزويد الطالب الذين يختارون االنسحاب بدروس بديلة تدعم التعلم االجتماعي والعاطفي. لن يتم معاقبة 
توجد خطابات اإلذن على موقع الجنس البشري  هؤالء الطالب بأي شكل من األشكال لعدم المشاركة.

    والمسؤولية
Human Sexuality and Responsibility website. 

 

 أدوار المجلس االستشاري للصحة المدرسية 

)قانوني( و )محلي( ، سيقوم المجلس  ايه اتش اي المستقلةرس أوستن ابموجب سياسة مجلس منطقة مد

االستشاري للصحة المدرسية بمراجعة وتقديم توصيات للمنطقة بشأن أي تغييرات في المناهج الحالية 

للجنس البشري أو أي برنامج جديد يتم تنفيذه. على أساس سنوي ، يقوم المجلس االستشاري للصحة 

ثقيف الصحي ، بما في ذلك التثقيف الجنسي البشري ، وتقديم التوصيات. سيعقد المدرسية بمراجعة مناهج الت

 .المجلس االستشاري للصحة المدرسية اجتماعين للتعليقات العامة إذا تم تعديل أي منهج دراسي

 

 فرص مشاركة الوالدين

 لمراجعة اقتراحات وتقديم المدرسية للصحة االستشاري المجلس اجتماعات حضور األمور ألولياء يمكن
 المجلس إلى كتابًيا تقديمه أو االجتماع من المواطنين اتصاالت أجزاء/  العامة التعليقات أثناء المنهج

اإللكتروني :  على الموقع المعلومات من مزيد على العثور يمكن. المدرسية للصحة االستشاري  
SHAC website 

 

https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/shac


 
 

 أو االستشارية المجالس تتكون. المدرسي الحرم لجان أو االستشارية المجالس حضور أيًضا للوالدين يمكن

 يمكن. الثانوية المرحلة وطالب والموظفين األوصياء/  األمور وأولياء المعلمين من المدرسي الحرم لجان

 الوقت خالل الوحدة تدريس موعد مثل ، الوحدة بهذه يتعلق فيما والتنفيذ التخطيط في المساعدة للوالدين

 . المدرسي الحرم في الدروس بتدريس سيقوم ومن ، المحدد

   في الستخدامها الموارد إلى الوصول للعائالت يمكن ، ذلك إلى باإلضافة

AISD Human Sexuality and Responsibility web page 

 التعليمات توفير في الدعم على للحصول يسعى والد ألي مصدًرا أيًضا بالمنطقة األكاديميين مكتب يعد

المنزل في ألطفالهم مباشرة  

 إجراءات التظلم

:في اإلخطار متطلبات انتهاك بشكوى يتعلق فيما التظلم إجراء استخدام الوالدين ألحد يجوز  

FNG 

 على للحصول المستقلة أوستن  منطقة في والمسؤولية البشري بالجنس الخاصة الويب صفحة زيارة يرجى
البشرية والمسؤولية الجنسية الحياة بمناهج يتعلق فيما المحتملة التحديثات  

AISD Human Sexuality and Responsibility web page 

 . 

 أو معلومات أي على للحصولالمدرسي  الحرم بمدير االتصال أيًضا القانونيين األوصياء/  للوالدين يمكن

إضافية أسئلة . 

.  

https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr
https://www.austinisd.org/pe-health/health-education/hsr

