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ترى منطقة أوستن التعليمية المستقلة أن الوالدين واألسر هم أهم من يجب عليهم التحدث مع أطفالهم فيما يخص العالقات 

"يتعين على  )كل يد مغامرة )المحلية((، licyEHAA (Local) Poالجنسية اإلنسانية. وحسبما هو مذكور في سياسة 

المنطقة التعليمية أن تكون بمثابة مورد للتثقيف الجنسي للوالدين واألسر. ويمكن أن تقدم المنطقة التعليمية ندوات للوالدين أو  

مية في شراكة مع وبالتالي، دخلت المنطقة التعليأولياء األمور تدعم وتشجع مشاركتهم بنشاط في تثقيف أطفالهم جنسيًا". 

Cardea Services .كارديا للخدمات( إلعداد هذه القائمة غير الشاملة لموارد الوالدين واألسر( 

 

ما في ذلك  تغطي هذه الموارد المجتمعية والتي تعتمد على اإلنترنت مجموعة متنوعة من المحتوى المتعلق بالصحة الجنسية ب

"التحدث" والبلوغ والدورة الشهرية والمواد اإلباحية واالعتداء الجنسي والنوع والتنوع الجنسي. وتتوفر مقاطع فيديو  

ومدونات وتدوينات صوتية وقنوات على موقع يوتيوب ومعالجين وآباء وأطباء ومعلمي تربية جنسية. وتتوافق جميعها مع  

وتعتبر أفضل الممارسات فيما يتعلق بوقت وكيفية التحدث مع األطفال حول الجنس والعالقة   المعايير الوطنية للتثقيف الجنسي

الجنسية والصحة الجنسية وغير ذلك. وال تفضل المنطقة التعليمية مورد عن آخر، لذلك يتم تشجيع الوالدين واألسر على  

 استكشاف هذه القائمة وتحديد ما يتوافق مع قيمهم الخاصة.   

 

الخدمات أدناه على روابط لمواقع أو خدمات جهات خارجية ال تملكها أو تديرها منطقة أوستن التعليمية المستقلة.   قد تحتوي

وال تتحكم منطقة أوستن التعليمية المستقلة وال تتحمل أي مسؤولية عن المحتوى أو سياسات الخصوصية أو الممارسات  

كما أنها لن تتحمل بشكل مباشر أو غير مباشر مسؤولية أي ضرر أو  الخاصة بأي مواقع أو خدمات تابعة لجهات خارجية، 

خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو االعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات متوفرة على أو من  

 خالل أي من هذه المواقع اإللكترونية أو الخدمات.

 
● Kidshealth.org   هو موقع إلكتروني ممتع يحتوي على أقسام للوالدين ولألطفال الصغار وللمراهقين مع أسئلة

 وأجوبة متكررة وصور وأفالم حول جميع أنواع القضايا الصحية. 
● Oh.My.Word ِّن الوالدين من إجراء محاد ثات شاملة ومريحة وعفوية مع أطفالهم باستخدام المبادئ األساسية  يُمك 

 الثالثة وهي االستعداد والحقائق والصدق، بحيث يمكن لآلباء أن يصبحوا الخبراء المفضلين ألطفالهم.
● Amaze For Parents  توجد مقاطع فيديو هنا لمساعدتك على كسر حاجز الرهبة وبدء هذه المحادثات الهامة

 وا إليها.  حتى يحصل أطفالك على المعلومات الدقيقة التي يحتاج
● Make The Sex Talk Easier!  تمنحك الندوة اإللكترونية بعنوان مجموعة محادثات الوالدين عن الجنس :

دوة الثقة اإلضافية التي تحتاج إليها إلجراء "محادثة" من خالل الكشف عن مصدر هذا القلق. وتوفر هذه الن
 حياتك.اإللكترونية دلياًل الختيار ومعالجة الطريقة التي تريد بها إجراء محادثة مع الطفل )األطفال( الموجودين في 

 دوالًرا أمريكيًا، يتضمن مصنفًا(  97)

● Kathleen Hema: لجنسية التي قضت أكثر من عقد في العمل في المدارس  تعرض كاثلين هيما، معلمة التربية ا
العامة والخاصة وإلقاء محاضرات حول النشاط الجنسي البشري في جامعة هاواي باسيفيك على قناتها على موقع 

يوتيوب مقاطع فيديو أسبوعية تمد الوالدين وأولياء األمور بإرشادات خاصة بالحديث مع أطفالهم عن مختلف جوانب 
 ت الجنسية والصحة الجنسية.  العالقا

● ex Ed RescueS :A better way to talk to kids about sex   طريقة أفضل للتحدث مع األطفال عن
الجنس تقدم الممرضة والمعلمة الجنسية كاث هاكانسون الكثير: دليل لإلجابة على األسئلة الخاصة بسن األطفال 

رد عن البلوغ والمواد ومدونة تتضمن موضوعات مثل متى يكون األطفال مستعدين للتحدث عن الجنس وموا
 اإلباحية وكتب مناسبة ألعمارهم 

● Powered Up Education  يوفر التعليم بالتحفيز موارد خاصة بسن الطفل وأدوات عملية لبدء محادثات حول
 الصحة الجنسية تساعد في حماية األطفال من األذى الجنسي.  

)طيور ونحل وأطفال إيمي النج( مجموعة متنوعة من   Amy Lang's Birds and Bees and Kidsتقدم  ●
اإليذاء الجسدي واإلباحية واألبوة واألمومة العامة باإلضافة إلى مدونة تحتوي الموارد حول موضوعات تشمل منع 

 على موضوعات تشمل مناقشة االنجذاب الجنسي والمواعدة  

https://pol.tasb.org/Policy/Download/1146?filename=EHAA(LOCAL).pdf
http://www.cardeaservices.org/
http://kidshealth.org/
https://ohmywordconversations.com/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2famaze.org%2fparents%2f&c=E,1,ZyAa42G3SQBQ7j1ygZa7IcI5p5qjgJN_VRRPlKddhmrP6z7FR1qxfu4LoUS3us4bUfMbcbPlB6PjOoWy519X4M14p7qJVAkEuTXdGdy2sA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsextalkparentedition.annodright.com%2fwebinar%3ffbclid%3dIwAR2t6LmX_gobewacL8zdLRmGvxJA4etko1UVtGGLG_ywTgB36l_BA5-e30M&c=E,1,zj55QdWfaZAhuYeEvY5GTXl2cU-9Z1uuO6B9Dp4LmT7jPvhlR2Baa__yEyBpMpuOudUrox_rOQHCN-sV5Qe3HVNhp4zkvJRxX6e_HCUvY_dDU00jsGiH5fnZHRMN&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsextalkparentedition.annodright.com%2fwebinar%3ffbclid%3dIwAR2t6LmX_gobewacL8zdLRmGvxJA4etko1UVtGGLG_ywTgB36l_BA5-e30M&c=E,1,zj55QdWfaZAhuYeEvY5GTXl2cU-9Z1uuO6B9Dp4LmT7jPvhlR2Baa__yEyBpMpuOudUrox_rOQHCN-sV5Qe3HVNhp4zkvJRxX6e_HCUvY_dDU00jsGiH5fnZHRMN&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsextalkparentedition.annodright.com%2fwebinar%3ffbclid%3dIwAR2t6LmX_gobewacL8zdLRmGvxJA4etko1UVtGGLG_ywTgB36l_BA5-e30M&c=E,1,zj55QdWfaZAhuYeEvY5GTXl2cU-9Z1uuO6B9Dp4LmT7jPvhlR2Baa__yEyBpMpuOudUrox_rOQHCN-sV5Qe3HVNhp4zkvJRxX6e_HCUvY_dDU00jsGiH5fnZHRMN&typo=1
https://www.youtube.com/c/KathleenHema
https://www.youtube.com/c/KathleenHema
https://www.youtube.com/c/KathleenHema
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.sexedrescue.com%2f&c=E,1,BCLGP0UPyPijrtFqnL39RxZxxLJqsV_9J_pp1WA8OsufkhJpF5pTeSFrAbAiBLtoA2Dr1gxFFRI5tPdGMC0XcJsPjCR4SrnANti8sFZEqXLbzJ6VT5yztMgK&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.sexedrescue.com%2f&c=E,1,BCLGP0UPyPijrtFqnL39RxZxxLJqsV_9J_pp1WA8OsufkhJpF5pTeSFrAbAiBLtoA2Dr1gxFFRI5tPdGMC0XcJsPjCR4SrnANti8sFZEqXLbzJ6VT5yztMgK&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.powerupeducation.com%2f&c=E,1,UNL49dx1X4oaOzX6hp8Wvi3WE1blLIAPrFbtF-oR_h-MAYuCidO1NlzAvPAweFnkKLbXZoBWhhrGmpZ1Ev2w8Qe0F-IhKH_IIwmaaj2Nc4q2&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.birdsandbeesandkids.com%2f&c=E,1,HzzhLfHwFnN6MEsiIzfpCjvBpH0fHxjswecUwVHXQQaJ7CcMHxun35PmnsfyfIG72sLXjmSzpXKjRsZwIM7FGcH883jDc5wcYwzPECJWk0jCxUQBVwA,&typo=1
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نيس( أن يتواصل الوالدان مع أطفالهم بشأن النشاط الجنسي مبكًرا وفي كثير من )أنيا ما Anya Manesتريد  ●
 األحيان. وتتناول مدونتها وضع الحدود ومنع االعتداء الجنسي والجنس في وسائل اإلعالم وغير ذلك. 

● Consent for Kids ألطفال( هو مقطع فيديو لألطفال األصغر سنًا لعرض حقهم في االستقالل )الموافقة ل
 الجسدي  

● Consent is Like a Cup of Tea  / الموافقة مثل فنجان الشاي( عبارة عن مقطع فيديو لألطفال األكبر سنًا(
 شبيه لتعليم الموافقة  المراهقين باستخدام الت

● e Family Acceptance ProjectTh®   بارة عن مبادرة بحثية وتدخلية وتعليمية مشروع القبول األسري ع
وسياسية تعمل على تجنب حدوث مخاطر صحية وعقلية لألطفال والشباب من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل 

الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بما في ذلك االنتحار والتشرد وتعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية  
 وثقافاتهم ومجتمعاتهم الدينية.  في سياق عائالتهم -

 )الطيف الجنسي( موارد لآلباء بما في ذلك فهم الجنس وتربية األطفال غير الثنائيين  r SpectrumGendeيوفر  ●

● Kids About Porn with Elizabeth Schroeder, EdD, MSWHow to Talk to Your  كيف( :
تتحدث مع أطفالك عن اإلباحية مع إليزابيث شرويدر الحاصلة على ماجيستير التعليم وماجستير الخدمة االجتماعية(: 

 ال يتوقف الشباب عن المشاعر الجنسية والعالقات واألسئلة. في حلقة بودكاست عن علم الجنس هذه، تتحدث
إليزابيث عن التثقيف الجنسي وأهمية التواصل الجيد مع أطفالك حول الجنس والطرق التي يمكن للوالدين من خاللها  

 تعلم المزيد لمساعدة أطفالهم.   

● The Lisa Show –BYU Radio :  برنامج ليزا(: -بي واي يو )راديو Teaching Consent  موافقة( :
التدريس(: على الرغم من أن الموافقة فكرة مهمة، إال أنها غالبًا ما تكون مفقودة في العديد من محادثات "الطيور  

ه تعتبر محادثة غير مريحة مع أطفالنا ولكن من المهم التأكد من أن المناقشة حول الجنس تتضمن والنحل"، وهذ
موافقة الطفل. حتى إنها قد تساعد في منع حاالت االعتداء الجنسي في المستقبل. إذن كيف يمكننا التعامل مع هذه 

 المحادثة المهمة مع أطفالنا؟ استمع لتكتشف. 

والنوع ووسائل اإلعالم ووسائل التواصل  عن النشاط الجنسي   Dr. Megan Maasاس تكتب الدكتورة ميغان م ●
 االجتماعي ذات الطابع الجنسي من خالل دمج المعلومات من المصادر األكاديمية والعامة.   

)جو النجفورد( وهو معلم جنسي ومعالج وأب موارد لألمان على اإلنترنت والمواد اإلباحية  Jo Langfordيقدم  ●
 ويركز على الوالدين الذين يساعدون أطفالهم في اتخاذ خيارات صحية  

موارد للوالدين للتعامل مع النشاط الجنسي مع األطفال  مركز صحة ماد هاتر Mad Hatter Wellnessيوفر  ●
 ذوي اإلعاقة  

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.talkingaboutsex.com%2fblog%2f&c=E,1,emHzEF6t14OB84HPnxwFUZlFNeXkArEt_OrCa71KWMOfHjUYYz7kR7Oj_z38PMM_54YKve2-a4Elp7q1IeQ9pnpZqaKmI87tGmsNX-4EEXlS8aTzHJjAtoE,&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc
https://www.youtube.com/watch?v=fGoWLWS4-kU
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffamilyproject.sfsu.edu%2f&c=E,1,IPISVO3BigaOAVrv18gpuE75mZVLEPXZYMMlc4E4bUAPmzi6NP_0sxOqwk5nxTkQR_ODhUKXvkbty8uWONrID3XVp06R7zYGbLAeWsVzSSldDblAT-IqRjVa1g,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffamilyproject.sfsu.edu%2f&c=E,1,IPISVO3BigaOAVrv18gpuE75mZVLEPXZYMMlc4E4bUAPmzi6NP_0sxOqwk5nxTkQR_ODhUKXvkbty8uWONrID3XVp06R7zYGbLAeWsVzSSldDblAT-IqRjVa1g,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffamilyproject.sfsu.edu%2f&c=E,1,IPISVO3BigaOAVrv18gpuE75mZVLEPXZYMMlc4E4bUAPmzi6NP_0sxOqwk5nxTkQR_ODhUKXvkbty8uWONrID3XVp06R7zYGbLAeWsVzSSldDblAT-IqRjVa1g,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.genderspectrum.org%2f&c=E,1,Yqgf_It9_oO9Cdz2EAm4ZCB42xzZCPk39phx7oXSUSL-v_xRpaXklVy85UyKpmbQYsdUMaScS3AsLW4j0IigtFhMh3JeFnCrlj6AHBD2&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.sexologypodcast.com%2f2020%2f03%2f10%2fep167-how-to-talk-to-your-kids-about-porn-with-elizabeth-schroeder-edd-msw%2f%3ffbclid%3dIwAR1DlEc0gEGvRSgBmSEjwAxMrYdJX381XvcA-Uf3ZXm2A7SfF68Gp-Qg1uk&c=E,1,GhtW50JcOoHjh3rpJ0py6Lx_UM0JglQ2QvqKQ-oWCzkvRDRoDiZF1zvQ6Q-DKe4VZ0LWCdFs1-Z0PEwbmIbqvvs_ygBsIC290GSNSRoX2g60TJpGUl9NHhiZELo,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.byuradio.org%2fepisode%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%3fplayhead%3d3038%26autoplay%3dtrue&c=E,1,8LGQkrSk0iNSQocoZVzbGy9kfqCRMLVdxdJ2rRIbJe34sYkO15MMLyLcYxLbIld8IyFWfG1G6bvTtrZTYoyqFThVHdZZLIBAhQGFfOfsSG_W154-0PTB&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.byuradio.org%2fepisode%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%3fplayhead%3d3038%26autoplay%3dtrue&c=E,1,8LGQkrSk0iNSQocoZVzbGy9kfqCRMLVdxdJ2rRIbJe34sYkO15MMLyLcYxLbIld8IyFWfG1G6bvTtrZTYoyqFThVHdZZLIBAhQGFfOfsSG_W154-0PTB&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.byuradio.org%2fepisode%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%3fplayhead%3d3038%26autoplay%3dtrue&c=E,1,8LGQkrSk0iNSQocoZVzbGy9kfqCRMLVdxdJ2rRIbJe34sYkO15MMLyLcYxLbIld8IyFWfG1G6bvTtrZTYoyqFThVHdZZLIBAhQGFfOfsSG_W154-0PTB&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.byuradio.org%2fepisode%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%3fplayhead%3d3038%26autoplay%3dtrue&c=E,1,8LGQkrSk0iNSQocoZVzbGy9kfqCRMLVdxdJ2rRIbJe34sYkO15MMLyLcYxLbIld8IyFWfG1G6bvTtrZTYoyqFThVHdZZLIBAhQGFfOfsSG_W154-0PTB&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.byuradio.org%2fepisode%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%3fplayhead%3d3038%26autoplay%3dtrue&c=E,1,8LGQkrSk0iNSQocoZVzbGy9kfqCRMLVdxdJ2rRIbJe34sYkO15MMLyLcYxLbIld8IyFWfG1G6bvTtrZTYoyqFThVHdZZLIBAhQGFfOfsSG_W154-0PTB&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.byuradio.org%2fepisode%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%2f3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60%3fplayhead%3d3038%26autoplay%3dtrue&c=E,1,8LGQkrSk0iNSQocoZVzbGy9kfqCRMLVdxdJ2rRIbJe34sYkO15MMLyLcYxLbIld8IyFWfG1G6bvTtrZTYoyqFThVHdZZLIBAhQGFfOfsSG_W154-0PTB&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.meganmaas.com%2fblog&c=E,1,ns8YnGi_fWGHCxFrUf_xsrJtUta2RJo1r4HSALX1Lv5ZnWLb1g-WuEHGAK3WPDX8TMYdvCtZecefaWJtIBR-Re3Q3zhQpstsEVb-SdOmoljzxDw,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.beheroes.net%2f&c=E,1,aVEgh2DE8FNXjAnknFNp-Ze1Jcmc3SieOf1ThLmwwtarUJtr6suLFR8YJf8euFyolJpfDEOUnJHSHEbUPg3Vr2ZGgl3thWPjtIjhUxpJiotzHA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.sexualityforallabilities.com%2f&c=E,1,0kgLr_S8qHEPxQ8KT42kPia-jCnOcYCSGuq1p2OW9sKPvjNiVruro3WB7IYbteVGcLZEZ9defAjtyJ8Fta5EspyiqXuImSuEqtEDcDu3Qw,,&typo=1

