የሲፋክስ ትምህርት ማዕከል 2110 Washington Blvd., Arlington, Virginia 22204
የቤተሰብ ሕይወት ትምህርት
ውድ ወላጆች / አሳዳጊዎች ፣
የቨርጂኒያ ትምህርት መምሪያ የቤተሰብ ሕይወት ትምህርት (FLE) የመስጠት / ያለመስጠት ውሳኔ የአከባቢው ውሳኔ
መሆኑን ለትምህርት ክፍሎቹ አሳውቋል - እንዲሁም በኦንላይን / በርቀት መስጠቱም እንዲሁ የአከባቢው ውሳኔ ነው ፡፡
የሙሉ ጊዜ የርቀት ትምህርት በመጀመር በ 2020-21 የትምህርት ዓመት የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤት አዲስ
የተሻሻለውን የ FLE የትምህርት ጥራት ደረጃዎችን በመገምገም ለኦንላይን ትምህርት የሚስማሙ ደረጃዎችን ይለያል
፡፡ ከእነዚህ ርዕሶች መካከል አንዳንዶቹ የአእምሮ ጤንነትን ፣ ግንኙነቶችን ፣ የሰው ልጅ ስነ ተዋልዶ እና በግብረ ሥጋ
ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎችን ሊያካትቱ ይችላሉ ፡፡ APS በመኸርቱ ወቅት እነዚህን SOLs ያነጋግራቸዋል እንዲሁም
ወላጆችን / አሳዳጊዎችን በ APS ትምህርት ቤት ንግግር አማካይነት ድረ ገጹን እንዲያጣሩ ያሳውቃል፡፡

የአርሊንግተን ትምህርት ቤት ቦርድ በቤተሰብ ሕይወት ትምህርት መርሃግብር ውስጥ የአንዳንድ ይዘቶችን ስሜታዊነት
ይገነዘባል። መርሃግብሩ ከቤተሰብ እሴቶች እና ከባህሪያዊ ደንቦች ጋር እንዲጋጭ የታሰበ አይደለም ፡፡ ምንም እንኳን
የቤተሰብ ሕይወት ትምህርት ፕሮግራም ወላጆች ልጆቻቸውን ሲያስተምሩ ለመርዳት እና ለመደገፍ የተቀየሰ ቢሆንም ፣
አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸው በተወሰኑ ዓላማዎች ከሚሰጡት ትምህርት እንዲወጡ ይመርጡ ይሆናል ፡፡ ከማንኛውም
የቤተሰብ ሕይወት ትምህርት መመሪያ ልጃቸውን ማውጣት የሚፈልጉ ወላጆች የመርጦ መውጣት ቅጽ ማግኘት
አለባቸው፡
•
•
•

ከ APS ድረ ገጽ https://www.apsva.us/healthphysicalanddrivereducation/family-life-education/፤
በትምህርት ቤታቸው፤
የጤና እና አካላዊ ትምህርት ቢሮን በ 703-228-6165 ላይ ማነጋገር ፡፡

አንድ ወላጅ ልጁን ከአንድ የተለየ ዓላማ ዉስጥ የሚያወጣበት ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ፣ አማራጭ ምደባ የሚሰጥ
ይሆናል። በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት (የኦንላይን) የወላጅ የመረጃ ስብሰባ ይደረጋል። በዚህ ስብሰባ ላይ ወላጆች ስለ
ቁሳቁሶቹ እና በቤት ውስጥ መመሪያን እንዴት መደገፍ እንደሚችሉ ለመማር እድል ያገኛሉ ፡፡
የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ልጅዎ የሚከተሉትን ግቦች እንዲያሟላ የሚያስተምረውን ዕድሜ-ተኮር ፣
አጠቃላይ (K-10) የቤተሰብ ሕይወት ትምህርት ፕሮግራም ይሰጣል፡
•
•
•
•
•
•
•

አዎንታዊ የራስ-ፅንሰ ሀሳቦችን እና ለሌሎች አክብሮትን ማዳበር፤
ከቤተሰብ እና ከማህበረሰብ ጋር ጠንካራ ግንኙነት መመስረት እና ማቆየት፤
ለራስ ያለ ግምት ፣ በራስ መተማመንን እና ሃላፊነትን ማዳበር፤
ከወሲባዊ ተግባራት የመታቀብ አስፈላጊነትን መገንዘብ፤
ጭንቀትን መቆጣጠር እና የጓደኛን ግፊት መቋቋም፤
ስለ አእምሮ ጤንነት ጉዳዮች ግንዛቤን እና ዕውቀትን ማዳበር፤
ወሲባዊ ጥቃትን እና የፍቅር ግንኙነት አመፅን መከላከል እና ጉዳት ያለባቸውን የፍቅር ግንኙነቶችን ለይቶ
ማወቅ፤ እንዲሁም

•

ኃላፊነት ወደ ሚሰማው ፣ ውጤታማ እና በጥሩ ሁኔታ ወደ ተስተካከለ አዋቂነት ማደግ፡፡

መርጦ መውጣት ቅጾችን ጨምሮ የቤተሰብ ሕይወት ትምህርት ፕሮግራም መረጃ በመስመር ላይ በ
https://www.apsva.us/healthphysicalanddrivereducation/family-life-education/ ማግኘት ይቻላል ፡፡
ለእርስዎ የተላኩትን ቁሳቁሶች ቅጂ ከፈለጉ እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ወይም የጤና እና አካላዊ ትምህርት ቢሮን
በ 703-228-6165 ላይ ያነጋግሩ ፡፡ ማናቸውም ጥያቄዎች ያልዎት ከሆነ የልጅዎን መምህር ወይም ርዕሰ መምህር
ማነጋገር ይችላሉ ፣ ወይም እባክዎን በ 703-228-6165 ላይ ይደውሉልኝ ወይም በ deborah.defranco@apsva.us ላይ
ኢሜይል ይላኩልኝ ፡፡
ዲቦራ ዲፍራንኮ ፣ ተቆጣጣሪ ፣ ጤና ፣ የአካል ብቃት ትምህርት እና አትሌቲክስ

