
 الثاني الصف  -تعليم الحياة األسرية  من الوالدين  انسحابمدارس أرلينغتون العامة نموذج 
 

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

 
ليتم   بديًل واجبًا األهداف التالية. أدرك أن طفلي سيُعطى  المتاح لي لينسحب طفلي من  خيارالبموجب هذا  مارسأ
لقواعد  لأيًضا أنه من المتوقع أن يمتثل الطفل درك منها. أطلب انسحاب طفلي أهداف أ ةله بشكل مستقل بدالً من أي ح
 . علمة على هذا الواجب   إعطاءالواجب البديل وأنه سيتم  على ة أثناء العمل يسياسات المدرسالو
 

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

 يدرك الطالب أن كل شخص لديه نقاط قوة ونقاط ضعف وأن جميع األشخاص يجب أن      1.2___ 
 . أهل لذلكيتم قبولهم وتقديرهم على أنهم  

ويجب أن يتم قبولهم وتقديرهم كما    هتمام: الفكرة األساسية هي أن جميع البشر يستحقون االعبارة وصفية 
. في  هتمامهم. ينصب التركيز على التجارب اليومية التي يتلقى فيها األطفال رسالة مفادها أنهم يستحقون اال

إدراك أنه ليس لدى  على هذه البيئة، يكون الطالب قادًرا على استخدام نقاط قوته للتغلب على نقاط الضعف و 
، وقبول األشياء التي ال  يير األشياء التي يمكنهم تغييرهاتغى  ل عالضعف، واط نقالجميع نفس نقاط القوة و

يمكن تغييرها. يتم الحرص على التأكد من أن األطفال ينظرون إلى األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية أو  
 . لديهم العديد من نقاط القوة متفردون والعقلية على أنهم أفراد 

 
 الوالدين يقدمون أيًضا الرعاية والدعم لألطفال.  من غير غين يدرك الطالب أن البال   2.2   ___ 

زودي  ، الذين يقدمون الرعاية والدعم لألطفال اآلباء بالتبني؛ موالدينال غير ،  بالغون: يشمل العبارة وصفية 
والعاملين في    سرة؛الجيران؛ أصدقاء األ ؛األسرة الممتدةعضاء أ ؛ الرعاية النهارية ي معلم ألطفال؛ لرعاية ال

 والمنظمات المدنية والمنظمات الدينية.  ية دعم المجتمع الوكاالت 
 

 يدرك الطالب أن األطفال ينمون داخل جسم األم في مكان خاص يسمى الرحم.    3.2 ___  
؛  ةطبي من ناحية سية مناسبة للعمر ودقيقة : الغرض من هذا الهدف هو توفير معلومات أساعبارة وصفية 

 السهولة أو الراحة في الحديث عن الموضوعات المتعلقة باإلنجاب ؛ ولتصحيح المعلومات الخاطئة.  ظهارإل
 

 الحاجة لتحمل المسؤولية عن آثار سلوكه أو سلوكها على اآلخرين. صبح الطالب على دراية بي  4.2 ___  
لمعلم تشجيع األطفال على التعبير  ا ستطيع ، يالغرف الصفية: من خلل التجارب اليومية في عبارة وصفية 

عن تقديرهم لسلوك األقران اإليجابي مثل المساعدة والمشاركة واللطف وقبول آراء اآلخرين وإظهار  
يق  التعويض عن طر ، يمكن تشجيع األطفال على االحترام لممتلكات اآلخرين. عند حدوث سلوك مؤذ  

رس ممارسات الصحة العقلية  احل المشكلة التي يسببها السلوك. سيستخدم موظفو المد  علىمساعدة الضحية 
ذات ولآلخرين جنبًا إلى  شكلة. يتم تعزيز أهمية الخصوصية والحدود للسبب الممالسلوك الاإليجابية لحل 

 اآلخرين. حدود لأدوات لضمان احترام الطالب للخصوصية الشخصية وجنب مع 
 

 للتعامل مع المشاعر.  مناسبةً  ا طرقً الطالب  يظهر  5.2 ___  



مثل  تلك المرتبطة بالنجاح والثناء( والمشاعر غير السارة )  مثل: تتم مناقشة المشاعر السارة )عبارة وصفية 
يبدأ الطالب في فهم خصائص السلوك المناسب    تلك الناتجة عن الغضب والرفض والعزلة والفشل(. 

غير المناسب من حيث صلته بالعلقات. سيتم تقديم مفهوم العلقات االفتراضية. يتم ممارسة  السلوك  و
غير السارة، في مواقف التخيل بحيث تتوفر هذه  والمشاعر ، استجابةً للمشاعر السارة  السلوك المناسب 

 االستراتيجيات المرغوبة عند الحاجة في مواقف الحياة الحقيقية. 
 

 أسرة محبة.  يدرك الطالب أن المودة الجسدية يمكن أن تكون تعبيًرا عن الصداقة أو االحتفال أو عن    6.2 ___  
المناسبة عن المودة صحية للفرد  أن التعبيرات الذي مؤداه مفهوم ال: يستمر المعلم في تعزيز عبارة وصفية 

 التعبيرات غير اللئقة.  ألسرة. يتعرف الطالب على التعبيرات غير المناسبة ويظهر مهارات لتصحيحلو
 

معلم  ، مثل أحد الوالدين أو ستعداد لقول "ال" وإخبار شخص بالغ موثوق بهفي اال سيتقدم الطالب    7.2 ___  
أفراد األسرة والجيران  جانب غير مالئمة من حاالت تقرب  وصي على انفراد بشأنأو جد أو  رجل دين أو 

 والغرباء وغيرهم. 
: هذه مراجعة لعناصر اللمس الجيد )اإليجابي، الصحي( والسيئ )السلبي، غير الصحي(، بما  عبارة وصفية 

يتفهم الطالب االختلفات بين التعبيرات المناسبة    غير الملئمة.  حاالت التقرب في ذلك كيفية التعامل مع 
اإللكترونية للتعبير عن هذه  غير المناسبة عن المودة والسلوك، بما في ذلك استخدام األجهزة التعبيرات  و

 المشاعر. 
 

 يكون الطالب مدرًكا لكيفية استخدام اإلعالنات التجارية لمشاعرنا لتجعلنا نريد المنتجات.    8.2 ___  
يتم تطويره بشكل أكبر في  هو ما : يتم تعريف األطفال بمفهوم التأثيرات اإلعلمية، و عبارة وصفية 

الطلب أمثلة على التقنيات المستخدمة من قبل وسائل اإلعلم لخلق اإلثارة   يُعطىمستويات الصفوف العليا.  
يبدأ الطلب في فهم كيفية تأثير وسائل اإلعلم على قضايا الصحة العقلية مثل    والرغبة في شراء المنتجات.

 احترام الذات أو صورة الجسد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مدرستك جانب  المحدد من التاريخ قبل  المديريرجى إعادة هذا النموذج إلى 
 ________________ التاريخ: _________ _توقيع ولي األمر / الوصي: ________

 


