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 ولي األمر أو الوصي، 

 

في خريف هذا العام   (HRS) لمجلس إدارة دائرة مدارس أوستن المستقلة، سيتم تدريس منهج الجنس والمسؤوليةEHAA تمشياً مع سياسة 

تغطي الدروس الستة معلومات مناسبة من حيث النمو والعمر حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالصحة  خالل فصل الصحة لطفلك.  

لطالب الجنسية، والنشاط الجنسي، والحصول على الرعاية الصحية، والعالقات الصحية. تم إنشاء هذا المنهج لتوفير المعلومات وتنمية المهارات ل

 مكاناتهم للصحة الجسدية، والعاطفية، والعقلية واالجتماعية.حتى يتمكنوا من الوصول إلى أعلى إ

 

https://www.austinisd.org/pe-إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فنحن ندعوك إللقاء نظرة عامة على الدروس عبر اإلنترنت على  

education/hsr-health/health  للوصول الكامل إلى المنهج، يمكنك العثور عليه في مكتبة الحرم المدرسي أو االتصال بمعلم صحة .

أنك أهم مصدر للمعلومات المتعلقة بالجنس. يهدف منهج الجنس  AISD طفلك لطلب نسخة منه. بصفتك المعلم األساسي في حياة طفلك، تعتقد

ما يتعلمه الطالب في المنزل، واحترام القيم العائلية الفردية وتعليم الطالب احترام القيم العائلية لآلخرين التي قد  إلى دعم  HSR والمسؤولية

 تختلف عن قيمهم الخاصة.  

 

هناك  لديك الحق في تقرير ما إذا كان طفلك سيشارك في هذه الدروس. إذا اخترت أال يشارك طفلك في واحد أو أكثر من هذه الدروس، فستكون 
 دروس بديلة، تركز على مهارات التعلم االجتماعية والعاطفية، المتوفرة في موقع مختلف.  

، ولمحات عامة عن الدروس على مستوى الصف الدراسي، والموارد العائلية،   HSRيمكن العثور على جميع المعلومات المتعلقة بسياسة
. إذا  education/hsr-health/health-https://www.austinisd.org/peاإللكتروني:   HSRوالمزيد يمكن العثور عليه على موقع

 كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات، فيرجى االتصال بمعلم طفلك أو مدير الحرم المدرسي.  

 يع وكتابة التاريخ، وإعادة هذا النموذج إلى معلم طفلك.  يرجى تحديد أحد الخيارات أدناه، والتوق 

 مالحظة: إذا لم يتم إرجاع هذا النموذج، فلن يتمكن طفلك من المشاركة في أي من الدروس.  

   سيشارك طفلي في جميع الدروس الستة الخاصة بالجنس والمسؤولية. ____
 إلى األسفل والتوقيع ووضع التاريخ.( )في حالة تحديد هذا الخيار، تكون قد انتهيت. يرجى التخطي

 

 أريد أن يشترك طفلي في الدروس التالية فقط: )حدد كل ما ينطبق(: 

 : الهوية والجنس 1_____ الدرس  

 : تحديد العالقات الصحية وغير الصحية 2_____ الدرس  

 التشريح التناسلي وعلم وظائف األعضاء واإلنجاب : 3_____ الدرس  

 : الحمل واألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي4_____ الدرس  

 : األبوة، وتربية األبناء، والوراثة5_____ الدرس  

 : االمتناع عن ممارسة الجنس ووسائل منع الحمل والموافقة 6_____ الدرس  

 

 في جميع الدروس.سيختار طفلي عدم المشاركة  _____

 

 

 ____________________________  ____________________________  ___________ 

 التاريخ توقيع ولي األمر/الوصي  اسم الطالب 
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 اتصال أولياء األمور HSRالمدرسة الثانوية الجنس والمسؤولية  – ISDائرة مدارس أوستن المستقلة 

 

طفلك الذي يشارك في دروس الجنس والمسؤولية يكون تعليم طفلك فيما يتعلق بالجنس والمسؤولية أكثر فاعلية عندما تشارك فيه بنشاط. يوفر 
HSR  في المدرسة فرصة مثالية لك للتواصل معهم بشأن قيم عائلتك والبناء على أساس الثقة واالنفتاح الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية
  . فيما يلي بعض األسئلة المقترحة التي يمكنك استخدامها للتحدث مع طفلك حول ما يتعلمه.أفضل

 
 أسئلة المناقشة:

 كيف نحدد )كوحدة عائلية( المودة ونعبر عنها؟ ●

 كيف يمكننا االتفاق على حدود العالقات الرومانسية؟ ●

 كيف يمكنك توصيل حدودك الشخصية واحترام حدود اآلخرين؟  ●

 عزيز الكرامة واالحترام في المدرسة، وفي المجتمع، وفي تكساس، إلخ؟ كيف يمكنك ت  ●

 كيف تؤثر المؤثرات الخارجية )مثل األصدقاء ووسائل التواصل االجتماعي( على العالقات؟  ●

 من هم الكبار الموثوق بهم في حياتك الذين يمكنك التحدث معهم حول صحتك الشخصية والجنسية؟ ●

 الجنسية والجهاز التناسلي؟ هل لديك أي أسئلة حول صحتك   ●

 كيف يمكنني مساعدتك في إدارة التغيرات الجسدية/العاطفية التي تمر بها؟  ●

 ما هو شعورك حيال مفاهيم الجنس واإلنجاب؟  ●

ما هي الطرق التي يمكنك من خاللها تجنب أو تقليل مخاطر النشاط الجنسي )مثل الحمل غير المرغوب فيه، واألمراض المنقولة  ●

 وفيروس نقص المناعة البشرية(؟  باالتصال،

 دعونا نتحدث عن معتقدات عائلتنا حول النشاط الجنسي، ومنع الحمل، واالمتناع عن ممارسة الجنس، ووسائل منع الحمل. ●

 ما الذي تفكر فيه في حياتك واختيارك بأن تصبح نشًطا جنسيًا أو أن تظل ممتنعًا؟  ●

 

 https://www.austinisd.org/pe- للحصول على موارد إضافية عن الوالدين واألسرة حول التثقيف الجنسي، يرجى زيارة:

education/hsr-health/health    
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