
 ثالثالصف ال -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 
 

 . ينالجماعيواللعب  يظهر الطالب إحساًسا باالنتماء في العمل    1.3 ___  
ى  . هذا ينطوي علصف الجماعية التعاونية والقبول كعضو في الر الطفل األلعاب : يخبُ ة وصفي  عبارة 

صحة عقلية إيجابية. تشجع المشاركة في مجموعات، مثل  سلوك مساعدة متبادل وممارسات 
غير المناسب للمجموعات االفتراضية  السلوك الكشافة. سيتم تعريف الطلب بالسلوك المناسب و

 على اإلنترنت. 
 

 . للذات في نفسه أو نفسها لمواصلة تطوير صورة إيجابية أو ال يحبه  يعبر الطالب عما يحبه    2.3 ___  
التمارين واأللعاب والفن والموسيقى والرقص  مثلوسائط التعبير ): يتم استخدام  ة وصفي  عبارة 

واإلنترنت والدراما( لتعبير الطالب عن القدرات والسمات الشخصية والسمات الجسدية التي يحبها  
 الطفل في نفسه. 

 
التي تؤثر على الحياة ات التي تحدث في الحياة األسرية يصبح الطالب على دراية بالتغير   3.3 ___  

 قوية.   اليومية وتنتج مشاعر 
يرات التي تحدث االنتقال إلى منزل جديد، إضافة أو والدة شقيق، والدة  التغ تشمل :  ة وصفي  عبارة 

الطلق، الزواج مرة أخرى ومغادرة  ، تعاطي المخدرات، االنفصالالمرض، طفل معاق، الوفاة، 
من خلل نهج   ةفردي  بصفةيرات  التكيف مع مثل هذه التغ  على يتم مساعدة األطفال   األطفال للمنزل. 

 المدرسين لحل المشكلت باستخدام ممارسات الصحة العقلية اإليجابية.  - والدينفريق ال
 

للتعامل مع المشاعر الناتجة عن  يعطي الطالب أمثلة على استراتيجيات التأقلم الصحية    4.3  ___
 تغيرات في األسرة. 

.  سريرات التي تحدث في األ األساسية هو توفير شرح واضح للتغ: أحد المكونات ة وصفي  عبارة 
الحديث عن  ومثل التمارين واأللعاب؛   شديد تشمل استراتيجيات التأقلم الصحية النشاط البدني ال

والتعبيرات اإلبداعية مثل الكتابة والفن والموسيقى والرقص والدراما.    ؛قراءة الكتب و  ؛المشاعر
اإليجابية، من المهم أن يتم التعبير عن المشاعر بصراحة وبطرق   عقلية تعزيز الصحة الوفي سبيل 

 مناسبة. 
 



يحدد الطالب ويستخدم المصطلحات الصحيحة ألجزاء الجسم الخارجية المرتبطة بالتكاثر     5.3 ___  
 . طراح واإل

: يتم شرح األعضاء التناسلية الخارجية بما في ذلك المصطلحات العلمية الصحيحة  ة وصفي  عبارة 
 مجرى البول والشرج.  ة مثل القضيب وكيس الصفن وفتحة المهبل وفتح

 
النمو  دالت مع، فإن  يدرك الطالب أنه بينما ينمو جميع البشر ويتطورون في تسلسل معين   6.3 ___  

 تختلف باختالف األفراد.  ه وأنماط
وإلظهار    طور: تُستخدم بيانات السيرة الذاتية للطالب لرسم أنماط وتسلسلت النمو والتة وصفي  عبارة 

اختلفات اآلخرين، بما في ذلك االختلفات   تقبل . يتم تعليم الطلب و الفردية في النم فروقال وإثبات 
 الجسدية والعقلية. 

 
 أن كال من الذكر واألنثى ضروريان إلنجاب طفل. على دراية بالطالب يكون   7.3 ___  

: ينصب التركيز على مفهوم أن األطفال يبدأون بحيوان منوي وبويضة، حيث يوفر  ة وصفي  عبارة 
من ناحية طبية  نثى تقدم البويضة. هذه مقدمة مناسبة للعمر ودقيقة األ الذكر الحيوانات المنوية و

 وال يُقصد بها أن تكون تفسيًرا واضًحا للعملية الجنسية.   ،للتكاثر
 

 ولد. ي أشهر ثم  يفهم الطالب أن الطفل ينمو داخل جسم األم لمدة تسعة    8.3 ___  
النمو  الحبل السري والمشيمة. يتعلم الطلب أيًضا أنه في نهاية أشهر ب  التعريف : يتم ة وصفي  عبارة 
عملية قيصرية. يعتمد  و من خلل عملية جراحية تُعرف بيغادر الطفل جسد األم عبر المهبل أ  التسعة

 . برز مدى مناقشة عملية الوالدة في هذه المرحلة على الطلب والموضوعات التي ت
 

 أصدقاء. أو فقدان من اكتساب أو تمكنها لسلوك التي تمكنه يصف الطالب أنواع ا  9.3 ___  
: يشمل السلوك الذي يساعد األطفال على تكوين صداقات والحفاظ عليها: المواقف  ة وصفي  عبارة 

اآلخرين  مناسبين، وتقبل مواقف استخدام لغة وسلوك المشاركة، ، الودية، الوعي بمشاعر اآلخرين
؛  يتسبب في فقدان األطفال لألصدقاء: العدوان اللفظي أو الجسديالسلوك الذي يشمل . همومشاعر
الكذب والنميمة  مثل انتهاكات العلقة واستبعاد الصديق من األنشطة  ه؛أو انتقاد الصديق إحراج 

أيًضا مناقشة السلوك في المجموعات مع التركيز على  ويجري والغش والسرقة ونقض الوعود.  
ية اإليجابية  عقليجب استخدام ممارسات الصحة ال مجموعة.  حقوق ومسؤوليات كونك عضًوا في 

 السلوكيات.  بحث عند  
 

 يمارس الطالب قواعد السالمة في المنزل.    10.3 ___  
الثالث  : يتضمن ذلك متابعة أهداف السلمة / اإلسعافات األولية لمنهج الصحة للصف ة وصفي  عبارة 

على   والدانشجع الكز على االستخدام المناسب ألجهزة االتصال مثل الهاتف واإلنترنت. يُ يرو
 مناقشة وتطوير احتياطات السلمة في المنزل. 

 
الطالب لآلخرين كيفية االستجابة بشكل مناسب لللمسات الجيدة وكيفية التعامل مع   يعرض    11.3 ___  

 األقارب والجيران والغرباء وغيرهم. جانب غير المالئمة من  حاالت التقرب 
مراجعة مستمرة لعناصر اللمسات الجيدة والسيئة بما في ذلك االستجابة بشكل   ه: هذ ة وصفي  عبارة 

مناسب لللمسات الجيدة والسيئة. عندما يرحب الطفل بلمسة جيدة، يمكنه أو يمكنها االستجابة  
تشجيع مستمر إلخبار  يحتاج األطفال أيًضا إلى وباالبتسام أو الرد بإيماءة مماثلة أو بقول "شكًرا".  



غير  ت تقرب اال حغير مناسبة. ويشمل ذلك ة حاالت تقرب  لغ موثوق به على انفراد بأيشخص با
إلكترونية مثل اإلنترنت أو الرسائل النصية. تتضمن الردود  يتم إجراؤها عن طريق أجهزة  ملئمة  

غير الملئمة قول "ال"، االبتعاد عن الشخص سريعًا، إخبار الشخص   حاالت التقرب األخرى على 
 . ئملغير الم  تقرب يحب اللمس، وإخبار شخص بالغ موثوق به بشأن ال  أنه ال

 
 يكون الطالب مدرًكا لكيفية استخدام اإلعالنات التجارية لمشاعرنا لتجعلنا نريد المنتجات.    12.3 ___  

تي  الطلب أمثلة على التقنيات العطى : يراجع األطفال مفهوم التأثيرات اإلعلمية. يُ ة وصفي  عبارة 
وسائل اإلعلم لخلق اإلثارة والرغبة في شراء المنتجات. سيبدأ الطلب في فهم كيفية  تستخدمها 

صورة الذات وتعاطي الكحول والتبغ  م على قضايا الصحة العقلية مثل تأثير وسائل اإلعل 
 والمخدرات األخرى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ الذي تحدده مدرستك قبليرجى إعادة هذا النموذج إلى صاحب المؤسسة      
توقيع ولي األمر / الوصي: _____________________________________ التاريخ:  

 _________ 
 
 
 
 


