
 

 
የቤተሰብ ሕይወት ትምህርት 

የወላጅ መረጃ እና አማራጭ-የአሰራር ዘዴዎች 

 

 
በቨርጂኒያ ግዛት መስፈርቶች መሠረት የአርሊንግተን ትምህርት ቤት ቦርድ የቤተሰብ ሕይወት ትምህርት 
መርሃግብርን ተቀብሏል ፡፡ በቤተሰብ ሕይወት ትምህርት ውስጥ ከተካተቱት ርዕሶች መካከል የተወሰኑት 
የቤተሰብ ኑሮ እና የማህበረሰብ ግንኙነቶች ፣ የሰው ልጅ የፆታ ስሜት እና ስነ ተዋልዶ ፣ የጓደኛ ግፊትን እና 
የዕፅ ሱሰኝነትን መቋቋም ናቸው ፡፡ 

  

በቤተሰብ ሕይወት ትምህርት የትምህርት ደረጃዎች ፣ ግብኣቶች (SOLs ፣ ሥርዓተ ትምህርት ፣ መማሪያ 

መጻሕፍት ፣ ወዘተ.) በልጅዎ ትምህርት ቤት ውስጥ እና በሲፋክስ ትምህርት ማዕከል ውስጥ በሚገኘው 
የጤና እና የአካል ማጎልመሻ ትምህርት ቢሮ ውስጥ ሕዝብ እነዲገመግመው ቀርበዋል ፡፡  

 
የልጅዎ ትምህርት ቤት በየአመቱ በመኸርቱ ወቅት የቤተሰብ ህይወት ትምህርት መርሃ ግብርን 
ለመገምገም ስብሰባ ያካሂዳል። በዚያን ጊዜ ትምህርቶቹ መቼ እንደሚሰጡ እና እንደ ወላጅ መመሪያዎችን 

እንዴት ማጠናከር እንደሚችሉ ያውቃሉ። በ 1 ኛ ቀን ፓኬት ውስጥ ፕሮግራሙን የሚያብራራ እና 

የሥርዓተ-ትምህርት ቁሳቁሶችን የመገምገም እድል እንዳለ የሚያስታውስ ደብዳቤ ይደርስዎታል ፡፡ 

 
ምንም እንኳን የቤተሰብ ሕይወት ትምህርት ፕሮግራም ወላጆች ልጆቻቸውን ሲያስተምሩ ለመርዳት እና 
ለመደገፍ የተዘጋጀ ቢሆንም ፣ አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸው በተወሰኑ ንዑሰ ሃሳቦች ከሚሰጡት 
መመሪያዎች እንዲወጡ ይመርጡ ይሆናል ፡፡ የመርጦ መውጣት አሰራር ወላጆች ይህንን ምርጫ 
እንዲጠቀሙ ይፈቅድላቸዋል ፡፡ የመርጦ መውጣት ቅጽ በድረ ገጹ ላይ ሊታይ እና ሊወርድ እንዲሁም 
በትዕዛዝ ከልጅዎ ትምህርት ቤት ሊገኝ ይችላል ፡፡ ልጅዎን ለማውጣት ከመወሰንዎ በፊት እባክዎን ልጅዎ 
ሊያጣ የሚችላቸውን የትምህርት ዕድሎች በጥንቃቄ ያስቡበት ፡፡ 

 
ልጅዎ ከማንኛውም የቤተሰብ ሕይወት ትምህርት መርሃግብር እንዲወጣ የማድረግ አማራጭዎን 

ከተጠቀሙ፣ ልጅዎ ያንን ጊዜ ከመማሪያ ክፍሉ ውጭ እንደ ት / ቤቱ የመገናኛ ብዙሃን ማእከል ባሉ 
የተመደቡ ክፍሎች ውስጥ ያሳልፋል። የመርጦ መውጣት እድሉን ከተጠቀሙ ልጅዎ አይቀጣም ሆኖም ግን 
ልጅዎ በዚያን ጊዜ በአነስተኛ የአዋቂ ቁጥጥር ራሱን ችሎ መሥራት ይጠበቅበታል ፡፡ ልጅዎን ስለዚያ ኃላፊነት 

በማሳሰብ ት / ቤቱን መርዳት ይችላሉ ፡፡ 

 
እባክዎን ዓላማዎቹን በጥንቃቄ ያንብቡ ፡፡ እባክዎን በትምህርት ቤትዎ ውስጥ የቤተሰብ ሕይወት 
ትምህርት ፕሮግራም የወላጅ ስብሰባ ላይ በመገኘት ሥርዓተ ትምህርቱን ይገምግሙ። የትምህርት ቤቱ 
ስርዓት ፕሮግራሙ ለልጅዎ አስፈላጊ ነው ብሎ ያምናል። ይህንን ፕሮግራም ለልጆቻችን ለማቀረብ 
እንዲያግዝ ከወላጆች ጋር አብረን ለመስራት እንፈልጋለን፡፡ 

 

ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት እባክዎን የልጅዎን መምህር ፣ ርዕሰ መምህር ወይም ዲቦራ ዲፍራንኮ በ (703) 

228-6165 ላይ ያነጋግሩ ፡፡ 

 


