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ውድ ወላጅ/አሳዳጊ፦
በ2019-2020 የትምህርት ዓመት ልጅዎ በቤተሰብ ህይወት ትምህርት (Family Life Education)
(FLE) ክፍለ ጊዜዎች ውስጥ ይካተታል። የ FLE አላማ ተማሪዎች ስለራሳቸው አወንታዊ አመለካከት
እንዲኖራቸው ማድረግ፣ ያልተፈለገ የአቻ ግፊትን ለመቋቋም እንዲችሉ፣ የራሳቸውን እድገት ከእድሜ
ጋር አግባብነት ያለው ሁኔታ መረዳት እንዲችሉ ማድረግና ሌሎችንም ይጨምራል። ስለ ፕሮግራሙ
ከዚህ በታች ያሉትን ማጠቃለያዎች በማንበብ ወይም ወደ ልጅዎ ትምህርት ቤት ቤተመጻህፍት በመሄድ
ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ይችላሉ።

እባክዎ ያስተውሉ፦ ልጅዎን በተወሰኑ ወይም በሁሉም የቤተሰብ ህይወት ትምህርት ክፍለ ጊዜዎች
ውስጥ እንዳይካትት እስካልመረጡ ድረስ ይህንን ቅጽ መመለስ አይጠበቅብዎትም።
ልጅዎን ከማንኛውም ወይም ከሁሉም የ FLE ይዘት ውስጥ እንዳይካተት ለማድረግ ከዚህ በታች ቀንና
ፊርማዎን ያኑሩና ለልጅዎ የክፍል ሃላፊ መምህር መልሰው ይላኩት።
የልጅ ስም ______________________ የክፍል ሃላፊ መምህር ስም _____________________
መመሪያዎች፦ ልጅዎ እንዳይሳተፍ/ትሳተፍ የሚፈልጉበትን የትምህርት ክፍለ ጊዜ ላይ ምልክት ያድርጉ።

____ ምዕራፍ 1፦ የራሴን ሚና መወጣት
 ይህንን ምዕራፍ በሚማሩበት ወቅት ተማሪዎች ገንቢ የሆኑ የቡድን እንቅስቃሴዎችን
የሚረዱ እና የሚወያዩ ሲሆን በቤተሰብ ውስጥ የሚኖራቸውን ሚናዎች፣ ግዴታዎችና
ሃላፊነቶችን በተመለከተ የላቀ ግንዛቤ ይኖራቸዋል።
____ ምዕራፍ 2፦ የሚለዋወጥ አካሌን ጤናማና ደህንነቱ የተጠበቀ ማድረግ
 ይህንን ምዕራፍ በሚማሩበት ወቅት ተማሪዎች ጤናማ ያልሆኑና ምቾት የማይሰጡ
ሁኔታዎች ውስጥ ስለሚኖሩ አማራጮች፣ የአመጋገብ ስርዓትና ንጽህና አጠባበቅ እንዲሁም
የአደንዛዥ እፅ መጠቀም የሚያመጣቸውን አደጋዎች በመተለከተ ይወያያሉ።
____ ምዕራፍ 3፦ መራባት እና አስገራሚ የሆነው የሰው ልጅ አካል
 ይህንን ምዕራፍ በሚማሩበት ወቅት ተማሪዎች ስለ ኢንዶክሪንና ስለ መራቢያ አካላት
የሚማሩ ሲሆን ለአካለ መጠን በሚደረሱበት ወቅት ስለሚኖሩ አካላዊ ለውጦችም
ይማራሉ።
____ ምዕራፍ 4፦ መገናኛ ብዙሃን እና መፈረጅ (Stereotyping)
 ይህንን ምዕራፍ ሲማሩ ተማሪዎች በሚዲያ ውስጥ ስላለው አጠቃላይና ጾታ ላይ
የተመሰረተ መፈረጅ (gender stereotyping) እንዲሁም በወጣቶች ላይ ስለሚኖረው
ተጽዕኖ የማወቅ እድል ይኖራቸዋል።
ማንኛውም አይነት ጥያቄ ወይም ያሳሰብዎት ነገር ካለ እባክዎ Mike Humphreys፣ የACPS የጤና/ስፖርት እና
የቤተሰብ ህይወት ትምህርት ልዩ መምህርን (ACPS Instructional Specialist for Health/PE & Family Life
Education) በ Michael.humphreys@acps.k12.va.us ወይም 703-619-8020 ያግኙ።

__________________________________
የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ

______________
ቀን

