1340 Braddock Place

تعليم الحياة األسرية – استمارة المعلومات واالستثناء
الصف الخامس 2020-2019

Alexandria, Virginia 22314

Telephone: 703-619-8000
)TTY: 711 (Virginia Relay

السيد الفاضل /ولي األمر/الوصي:

www.acps.k12.va.us

خالل العام الدراسي  ،2020-2019سيتم إدراج طفلكم في دروس تعليم الحياة األسرية ( .)FLEيكمن
الهدف من وراء تعليم الحياة األسرية ،من بين عدة أمور أخرى ،في تعليم الطلبة كيفية تطوير صورة
إيجابية عن الذات ،ومقاومة ضغط األقران غير المرغوب فيه ،وفهم جوانب نموهم وتطورهم المالئمة
لفئتهم العمرية .يمكنكم االطالع على مزيد من المعلومات حول البرنامج عبر مراجعة الملخصات أدناه أو
زيارة المكتبة في مدرسة طفلكم.

@ACPSk12
facebook.com/ACPSk12

Superintendent

يرجى المالحظة :ال يتعين عليكم إعادة هذه االستمارة إال إذا كنتم ترغبون باستثناء طفلكم من بعض أو
جميع دروس تعليم الحياة األسرية.
من أجل استثناء طفلكم من أحد أو جميع محتويات تعليم الحياة األسرية ،يرجى التوقيع وكتابة التاريخ في
نهاية هذه االستمارة ،وأعيدوها إلى معلم الصف الخاص بطفلكم.
اسم الطفل ___________________________ معلم الصف __________________________

School Board
Chair

Cindy Anderson

اإلرشادات :يرجى التحقق من تلك الدروس التي ال ترغبون بمشاركة طفلكم فيها.

_______ الوحدة  :1القيام بواجبي
 سيفهم الطلبة خالل هذا الوحدة ويناقشون األنشطة الجماعية البناءة ،فضالا عن تطويرهم
لفهم متنام لألدوار ،والواجبات ،والمسؤوليات داخل األسرة.
_______ الوحدة  :2الحفاظ على جسدي المتغير صحيا ا وآمنا ا
 سيناقش الطلبة خالل هذه الوحدة بدائل الحاالت غير الصحية وغير المريحة ،وأهمية التغذية
والنظافة ،ومخاطر سوء استخدام المواد.
_______ الوحدة  :3التكاثر وجسم اإلنسان المذهل
 سيدرس الطلبة خالل هذه الوحدة نظام الغدد الصماء والجهاز التناسلي ،كما سيستكشفون
التغيرات الجسدية التي تطرأ خالل فترة البلوغ.
_______ الوحدة  :4وسائل اإلعالم والتنميط
 تتيح هذه الوحدة للطلبة الفرصة الستكشاف القوالب النمطية الجنسانية والخاصة بكل من
الجنسين في وسائل اإلعالم وما يترتب عليها من آثار على الشباب.
إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات ،يرجى التواصل مع مايك همفريز الموجه المختص بالصحة /التربية البدنية
وتعليم الحياة األسرية في مدراس  ACPSعلى البريد االلكتروني
 Michael.humphreys@acps.k12.va.usأو االتصال على الرقم .703-619-8020

__________________________________
توقيع ولي األمر /الوصي

Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.

______________
التاريخ
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