
 عاشر لالصف ا -تعليم الحياة األسرية  من الوالدين  انسحابمدارس أرلينغتون العامة نموذج 
 

 _____________ _اسم الطالب: _______________________ رقم الهاتف: ______
 اسم المعلم: ________________________ التاريخ: ______________________ 

 
  بديًل واجبًا األهداف التالية. أدرك أن طفلي سيُعطى  المتاح لي لينسحب طفلي من  خيارالبموجب هذا  مارسأ

أيًضا أنه من المتوقع أن يمتثل  درك منها. أطلب انسحاب طفلي أهداف أ ةله بشكل مستقل بدالً من أيحليتم 
علمة على هذا   إعطاء الواجب البديل وأنه سيتم  على سياسات المدرسة أثناء العمل  اللقواعد ولالطفل 
 . الواجب 

 
كل هدف تقوم بإلغاء اشتراك  ل المجاور : يرجى وضع األحرف األولى من اسمك على السطر توجيهات 

 . فيه طفلك 
 

 يحدد الطالب كيف يؤثر النضج على المراهقين.    1.10 ___  
المراهقين من حيث صلتها بالصورة الذاتية ، واحترام   نمو : يتم التركيز على عملية  عبارة وصفية 

  اإليجابية للقيم الذات ، والتغيرات الفسيولوجية ، وتحديد االحتياجات البشرية ، واالستجابات 
القرار ، ومصادر القيم واالنضباط   اتخاذ للعواطف ، وممارسات الصحة العقلية اإليجابية ، وعملية 

 الذاتي. 
 

العالقات  توقعاته من و  ية الذات هالطالب مواقفه الخاصة فيما يتعلق بتوقعاتيصف    2.10 ___  
 الشخصية. 

: يتم التأكيد على الصداقات المناسبة ، والمواعدة أو األنشطة الجماعية ، ومراحل  عبارة وصفية 
.  األسرية األدوار ر العلقات ، والحزم ، وأنواع الحب ، والتواصل ، واألدوار الفردية وتطو

 العلقات االفتراضية. من توقعات التتضمن المناقشة 
 

يقوم الطالب بفحص القيم واألخالق الضرورية لنمو العالقات اإلنسانية اإليجابية والحفاظ    3.10 ___  
 عليها.

للصدق والجدارة بالثقة وضبط النفس والمسؤولية عن الذات  مة : تتم مناقشة القيم العاعبارة وصفية 
واآلخرين والعدالة االجتماعية باإلضافة إلى تطور النظم األخلقية. تتم مناقشة القانون ومعنى  

الموافقة على النشاط الجنسي لزيادة الوعي بأن الموافقة مطلوبة قبل النشاط الجنسي جنبًا إلى جنب  
والعاطفي والعلئقي المحيط بالجنس وفضائل احترام حق اآلخرين في قول  مع التأثير االجتماعي  

يفهم الطلب   يركز المحتوى أيًضا على منع التحرش الجنسي باستخدام الوسائل اإللكترونية.  ال. 
مبادئ العلقات اإلنسانية اإليجابية وأنه عندما يتم تقديم القوة أو االحتيال أو اإلكراه ، فهناك احتمال  

 المعاملة بما في ذلك االتجار بالبشر.  لسوء
 

 القرار لحل مشاكل معينة.  اتخاذ خطوات عملية يستخدم الطالب    4.10 ___  
القرار من حيث صلتها بالضغوط   اتخاذ : يتعامل التعليم مع الخطوات الست لعملية عبارة وصفية 

الشخصية واالجتماعية وضغوط األقران والرسائل اإلعلمية. تتضمن هذه الخطوات: تحديد  
المشكلة ؛ قائمة بجميع البدائل الممكنة ؛ تقييم البدائل ونتائجها على أساس المعتقدات الشخصية  

النفس واآلخرين والمجتمع ؛   دى لاختيار بديل يعزز الخير  والعائلية وكذلك القيم المجتمعية ؛ 



في المجتمع التي يمكن أن تساعد  صادر المتاحة تصرف بناء على القرار ؛ وتقييم النتائج. تحديد المال
 في تقييم البدائل. 

 
 يتعرف الطالب على فوائد االمتناع عن االتصال الجنسي قبل الزواج.    5.10 ___  

: يركز المحتوى على الحاجة إلى النظر في أهداف مدى الحياة فيما يتعلق بضغوط  عبارة وصفية 
النشاط الجنسي الحالي. تشمل الموضوعات االستعداد لألبوة ، وعواقب الحمل غير المقصود ،  

وتأثير األمراض المنقولة جنسياً ، وتأثيرها على السمعة ، والصحة العقلية واألهداف الحالية  
وأهمية التمسك بقيم األسرة ، والحاجة إلى استكمال الخطط التعليمية ، واألعباء    والمستقبلية ،

المسؤوليات المالية والتدخل في األهداف المستقبلية وفرص العمل. يتم التأكيد على الفوائد اإليجابية  و
ثير  يحدد الطلب األهداف الشخصية والتعليمية والمهنية وتأ سي حتى الزواج. لتأجيل النشاط الجن

الحمل غير المخطط له أو العدوى المنقولة جنسياً على هذه األهداف. باإلضافة إلى ذلك ، يستمر  
الطريقة الوحيدة الفعالة بنسبة   ذا االمتناع هو ه  التأكيد على االمتناع عن ممارسة الجنس باعتبار

 في المائة في منع الحمل.  100
 

 النشاط الجنسي قبل الزواج للتعبير عن المشاعر والمودة. يتعرف الطالب على بدائل    6.10 ___  
: يتم توجيه الطلب نحو توصيل المشاعر والمودة من خلل التحدث ؛ من خلل  عبارة وصفية 

؛  لمجتمعالتعبير عن األفكار والقيم واألهداف ؛ من خلل االتصاالت االجتماعية والترفيهية وخدمة ا
إيماءات الرعاية وممارسات الصحة العقلية اإليجابية األخرى ،  ومن خلل لغة الجسد اإليجابية و
 وليس من خلل النشاط الجنسي. 

 
 يشرح الطالب العوامل التي يجب مراعاتها عند التحضير للمواعدة والزواج.    7.10 ___  

ذلك الصداقات ؛ المواعدة   العلقات ، بما فيعلقة ب: يتم تحديد الخطوات المتعبارة وصفية 
تؤدي إلى الزواج( ؛ واختيار  ، ثابتة ، افتراضية ،  مخفية، مزدوجة / جماعية ، فردية ، )عارضة

تضمن التعليم معنى الموافقة على  يات تطوير علقات إيجابية وصحية.  يتم مناقشة خطوكما  . ةرفيق
الجتماعي والعاطفي للنشاط الجنسي ،  النشاط الجنسي ، واحترام حق اآلخرين في قول ال ، واألثر ا

وتحديد خصائص المواعدة العنيفة والعلقات المسيئة. تتم مراجعة أهمية احترام الخصوصية  
والحدود للذات ولآلخرين ويتم توفير األدوات للتأكد من أن الطالب يحترم الخصوصية الشخصية  

 وحدود اآلخرين. 
 

 الحياة.مدى  ف اهدي يجب مراعاتها في التخطيط أليقوم الطالب بفحص العوامل الت    8.10 ___  
مدى الحياة فيما يتعلق باالقتصاد والتعليم المستمر ،  ل: تتضمن المناقشة أهدافًا مهنية عبارة وصفية 

ألسرة و / أو خطط  د علقة أو زواج ملتزم والتحضير مع األخذ في االعتبار احتماالت وجو
مراجعة تنظيم األسرة ، بما في ذلك وسائل   بما في ذلك أساليب التطور الوظيفي. تنظيم األسرة ،  

 منع الحمل. 
 

 . ه وأعراضالحمل صف الطالب عالمات ي   9.10 ___  
نفسية والحاجة إلى الكشف المبكر عن الحمل  الجسدية واليرات تغال: يتضمن التعليم عبارة وصفية 

المجتمع   المصادر المتاحة في من خلل االختبارات الطبية لضمان حمل صحي وناجح. يتم تحديد 
 مزيد من المعلومات. لللختبار و / أو 

 



 حلل الطالب العوامل المرتبطة بحمل صحي. ي   10.10 ___  
انخفاض الوزن عند الوالدة مثل التدخين وسوء التغذية  : يركز المحتوى على أسباب عبارة وصفية 

وإساءة استخدام الكحول والمخدرات األخرى ، فضلً عن آثار األمراض المنقولة جنسيًا ،    وتعاطي 
األخرى للعادات الصحية الجيدة   عواقب بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. يتم التأكيد على ال

 قبل الوالدة. في مرحلة ما والسيئة ، بما في ذلك أهمية الرعاية الجيدة 
 

 شرح الطالب أهمية األدوار الداعمة لألم واألب خالل فترة الحمل والوالدة. ي   11.10 ___  
من الوالدين فيما يتعلق   : تشمل الموضوعات المطروحة للمناقشة مسؤوليات كل عبارة وصفية 

النتائج غير الطبيعية المحتملة مثل اإلجهاض والعيوب   ؛المناسبة قبل الوالدة ؛ آثار الوراثة ة بالرعاي
 الخلقية والوالدة الميتة والوالدة المبكرة ؛ ومراحل نمو الجنين قبل الوالدة. 

 
 يصف الطالب خيارات الوالدة المتاحة.    12.10 ___  

 بدائل الوالدة.  دراسةأساسية. يتم  مصادر: تعد المواد المعدة للتثقيف في مجال الوالدة وصفية عبارة  
 

 حدد الطالب مراحل عملية الوالدة. ي   13.10 ___  
  -ث للمخاض والوالدة : تشمل مراحل عملية الوالدة بداية العملية والمراحل الثلعبارة وصفية 

 المشيمة. الوالدة وطرد التوّسع 
 

 . والًدا يتمتع بالكفاءةيقوم الطالب بتحليل المهارات والمواقف الالزمة ليصبح     14.10 ___  
المواقف تجاه أنماط األبوة واألمومة. يشمل التعليم أيًضا استراتيجيات   دراسة : يتم عبارة وصفية 

التي   الوالدية السلطات. يتمتع الطلب بفرص لتحديد مهارات  المحددة من جانب المختلفة  والديةال
يفهم الطلب الفوائد  ة مسؤوليات األبوة واألمومة. يفهم الطلب أهمييرغبون في تطويرها. 

وليات وقيمة العلقة / الزواج الملتزم في األبوة واألمومة. سيكون الطالب قادًرا  والتحديات والمسؤ
يفهم الطلب اآلثار اإليجابية  ية المتوفرة ألولياء األمور.  سر يد أنظمة الدعم المجتمعية واألعلى تحد 

 والسلبية لألبوة على الصحة العقلية. 
 

 ؤها بعد والدة الطفل. يصف الطالب التعديالت التي يتعين إجرا    15.10 ___  
،   على أية حال مصدر للفرح والحب.  الطفل حديث الوالدة فكرة أن : يتم التأكيد على عبارة وصفية 

األطفال حديثي الوالدة ، بما في ذلك اآلثار على الدخل ،  التي ترعى يتم فحص التأثير على األسرة 
 للنوم ، والعلقات الشخصية. والخطط التعليمية ، ووقت الفراغ ، والوقت المتاح 

 
 

لمتاحة لمساعدة األفراد  ا صادر الوكاالت المجتمعية والمبيقوم الطالب بتجميع قائمة     16.10 ___  
 . سرواأل

يتم إدراجها هي خدمات الصحة العقلية ،  مثلة على موارد المجتمع التي  من األ: عبارة وصفية 
الدينية ، والوكاالت الخاصة ، ومراكز الرعاية النهارية ، ودور  والخدمات االجتماعية ، والمنظمات 

رعاية المسنين ، ووزارة الصحة. تم تحديد الخطوط الساخنة لمنع العنف وإساءة معاملة األطفال  
واالعتداء الجنسي على األطفال واالستغلل الجنسي لألطفال والعنف الجنسي واختطاف األطفال  

 ر. واالتجار بالبشر واالنتحا
 



يقوم الطالب بمراجعة الجوانب اإليجابية للحياة األسرية كوحدة أساسية في المجتمع     17.10 ___  
 وكوسيلة لتنمية الشخصية. 

: يتضمن التعليم مراجعة وظائف األسرة وأشكالها ، مع التركيز بشكل خاص على  عبارة وصفية 
األسرة بأنها عامل أساسي لتنمية  التفاعلت األسرية وقيمة العلقات األسرية. توصف وحدة 

التأكيد على علقة وحدة   شخصية الفرد واالستعداد لمرحلة البلوغ سواء كان متزوًجا أو أعزبًا. تم 
 المجتمع والعالم. في األسرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التاريخ الذي تحدده مدرستك  قبل يرجى إعادة هذا النموذج إلى صاحب المؤسسة    

 _______________ التاريخ: _________ ____ توقيع ولي األمر / الوصي: ___________


