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 التعليم في مجال الحياة األسرية  

 

 األوصياء،/األعزاء أولياء األمور
 

عن بُعد هو أيًضا  /وتقديمه افتراضيًا  -حلي هو قرار م( FLE)عدم تقديم التعليم في مجال الحياة األسرية /أبلغت إدارة التعليم في فيرجينيا أقسام المدارس أن قرار تقديم

بالتعلم عن بعد بدوام كامل، ستقوم مدرسة أرلينغتون العامة بمراجعة معايير التعليم في مجال الحياة األسرية   2021-2020مع بدء العام الدراسي . قرار محلي

ً قد تشمل بعض   .المنقحة حديثًا وتحديد المعايير المناسبة للتعلم االفتراضي .   هذه الموضوعات الصحة العقلية والعالقات والتكاثر البشري واألمراض المنقولة جنسيا

 . APS School Talkاألوصياء للتحقق من موقع الويب من خالل / هذه في الخريف وتنبه اآلباء SOLsستقوم مدرسة أرلينغتون العامة بإبالغ  

 
ال يهدف البرنامج إلى التعارض مع القيم العائلية والمعايير  . تويات في برنامج التعليم في مجال الحياة األسريةيقر مجلس مدرسة أرلينغتون بالطبيعة الحساسة لبعض المح

الهم في  إلغاء تعليم أطف على الرغم من أن التعليم في مجال الحياة األسرية مصمم لمساعدة الوالدين ودعمهم أثناء قيامهم بتعليم أطفالهم، فقد يختار بعض اآلباء . السلوكية 
 : شتراكيجب على اآلباء الراغبين في اختيار عدم مشاركة طفلهم في أي من إجراءات التعليم في مجال الحياة األسرية الحصول على نموذج إلغاء اال .  بعض األهداف

-https://www.apsva.us/healthphysicalanddrivereducation/family: من موقع مدرسة أرلينغتون العامة على اإلنترنت •

life-education/ ; 

 في مدرستهم؛ •

 . 703-228-6156من خالل االتصال بمكتب الصحة والتربية البدنية على الرقم  •

 
في هذا االجتماع،  . ألولياء األمور في كل مدرسة( افتراضي )سيعقد اجتماع إعالمي .   في حالة اختيار أحد الوالدين استبعاد الطفل من هدف معين، سيتم تقديم مهمة بديلة

 . ستتاح ألولياء األمور فرصة للتعرف على المواد وكيف يمكنهم دعم التدريس في المنزل
 

 : للتعليم في مجال الحياة األسرية والذي سيوجه طفلك لتحقيق هذه األهداف( K-10)توفر مدارس أرلينغتون العامة برنامًجا شامالً مناسبًا للعمر 

 تطوير مفاهيم ذاتية إيجابية واحترام اآلخرين؛ •

 تكوين عالقات قوية مع األسرة والمجتمع والحفاظ عليها؛ •

 تنمية احترام الذات والثقة بالنفس والمسؤولية؛ •

 فهم أهمية االمتناع عن النشاط الجنسي؛ •

 إدارة اإلجهاد ومقاومة ضغط األقران؛ •

 تنمية الوعي والمعرفة بقضايا الصحة النفسية؛ •

 عرف على العالقات المسيئة؛ و منع االعتداء الجنسي والعنف في المواعدة والت •

 . التطور إلى بالغين مسؤولين ومنتجين ومتكيفين بشكل جيد •

 
: يمكن الوصول إلى معلومات برنامج التعليم في مجال الحياة األسرية بما في ذلك نماذج إلغاء االشتراك عبر اإلنترنت على

https://www.apsva.us/healthphysicalanddrivereducation/family-life-education/ . 
 

إذا كان لديك أي  . 703-288-6165إذا كنت ترغب في إرسال نسخ من المواد إليك، يرجى االتصال بمدرسة طفلك أو مكتب الصحة والتربية البدنية على الرقم 

تي عبر البريد اإللكتروني على  ، أو مراسل730-228-6165أسئلة، يمكنك االتصال بمعلم طفلك أو مدير المدرسة، أو يرجى االتصال بي على الرقم 

deborah.defranco@apsva.us . 
 

 ديبورا دي فرانكو، مشرف الصحة والتربية البدنية وألعاب القوى 
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