
 
 التعليم في مجال الحياة األسرية 

 معلومات الوالدين وإجراءات االنسحاب 

 
ها في التعليم في مجال الحياة األسرية  وفقًا لمتطلبات والية فرجينيا، اعتمد مجلس مدرسة أرلينغتون برنامج التعليم في مجال الحياة األسرية.  بعض الموضوعات التي يتم تناول

 اطي المخدرات. هي العالقات األسرية والعالقات المجتمعية والنشاط الجنسي البشري والتكاثر ومقاومة ضغط األقران وتع

 
، والمناهج، والكتب المدرسية، وما إلى ذلك( للمراجعة العامة في مدرسة طفلك وفي مكتب الصحة والتربية  SOLsتتوفر معايير التعليم في مجال الحياة األسرية والموارد )  

 التعليمي.  Syphaxالبدنية الموجود في مركز 

 
الوالدين  ستعقد مدرسة طفلك اجتماًعا كل عام خريف لمراجع ة برنامج تعليم الحياة األسرية.  في ذلك الوقت، ستتعلم متى سيتم تدريس الدروس وكيف يمكنك بصفتك أحد 

 تعزيز التعليم.  ستتلقى رسالة في حزمة اليوم األول تشرح البرنامج وتذكرك بفرصة مراجعة مواد المنهج. 

 
ساعدة الوالدين ودعمهم أثناء قيامهم بتعليم أطفالهم، فقد يختار بعض اآلباء إلغاء تعليم أطفالهم في بعض األهداف.   على الرغم من أن التعليم في مجال الحياة األسرية مصمم لم

الموقع اإللكتروني والحصول عليها من مدرسة   طفلك عند الطلب.  يرجى  يسمح إجراء االنسحاب لألهل لتجربة هذا الخيار.  يمكن رؤية استمارة االنسحاب وتنزيلها من 
 النظر بعناية في الفرص التعليمية التي قد يفوتها طفلك قبل اختيار سحب طفلك. 

 
نطقة معينة، مثل المركز إذا مارست خيارك في سحب طفلك من أي جزء من برنامج التعليم في مجال الحياة األسرية، فسيقضي طفلك ذلك الوقت خارج الفصل الدراسي في م 

ك إذا مارست فرصة االنسحاب: ومع ذلك، من المتوقع أن يعمل طفلك بشكل مستقل خالل تلك الفترة مع الحد األدنى من إشراف الكبار.   اإلعالمي بالمدرسة.  لن يُعاقب طفل 
 يمكنك مساعدة المدرسة بتذكير طفلك بهذه المسؤولية. 

 
اة األسرية في مدرستك ومراجعة المناهج الدراسية.  يعتقد النظام المدرسي أن  يُرجى قراءة األهداف بعناية.  يُرجى حضور اجتماع الوالدين في برنامج التعليم في مجال الحي

 البرنامج مهم لطفلك.  نتطلع إلى العمل مع أولياء األمور للمساعدة في توفير هذا البرنامج ألطفالنا. 
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