تعليم الحياة األسرية – استمارة المعلومات واالستثناء
رياض األطفال 2020-2019

1340 Braddock Place
Alexandria, Virginia 22314

السيد الفاضل /ولي األمر/الوصي:

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

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.

يرجى المالحظة :ال يتعين عليكم إعادة هذه االستمارة إال إذا كنتم ترغبون باستثناء طفلكم من بعض أو
جميع دروس تعليم الحياة األسرية.

www.acps.k12.va.us

@ACPSk12
facebook.com/ACPSk12

Superintendent
Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.

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

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

Cindy Anderson

_______ الوحدة  :1إنشاء مجتمع رياض األطفال
 سيبدأ الطلبة خالل هذه الوحدة بتنمية الشعور بالذات ،وتعلم كيفية تطوير عالقات
سليمة ،وتعلم كيفية الحفاظ على سالمتهم الخاصة.

Vice Chair
Veronica Nolan

Members

_______ الوحدة  :2نحن مختلفون إال أننا متشابهون
ا
 سيواصل الطلبة في هذه الوحدة تنمية شعورهم بالذات ،فضال عن مواصلة النظر
إلى ذواتهم في إطار وحدة أسرية ومجتمع مدرسي.

Meagan L. Alderton
Ramee A. Gentry
Jacinta Greene
Margaret Lorber
Michelle Rief

_______ الوحدة  :3من المسؤول؟ أنا المسؤول!
 سيطور الطلبة خالل هذه الوحدة استراتيجيات للحفاظ على سالمتهم الشخصية في
مجموعة متنوعة من المواقف.
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

______________
التاريخ

Christopher A. Suarez
Heather Thornton

