
 
 

 بھ وضعیتھای نامناسب
 پاسخ دادن 

 
 

 ،خانواده گرامی
 

 بوده آموزش کالس درس ما درباره لمس ھای خوب و بد و ھمینطور راھای واکنش نشان دادن بھ لمس ھای بد 
.  در کالس درس ما درباره تفاوتھای بین ابراز احساسات درست و نادرست بحث و گفتگو کردیم.  ما تاکید است

کردیم کھ کودکان میبایست بھ لمس ھای نادرست و ناپسندیده نھ بگویند و از آن شخص بالفاصلھ دوری کنند.  ما 
ھمچنین تاکید کردیم درمیان گذاشتن و صحبت کردن درباره لمس ھای بد و ناپسند با بزرگساالن مورد اعتماد 

 مانند والدین یا معلمین بسیار اھمیت دارد.
 

شان دادن بھ وضعیتھای نادرست دانستن واکنش نشان دادن بھ ارتباطات نادرست الکترونیکی جنبھ دیگر واکنش ن
ام نادرست غو سایر پیغامھای انالین.  بھ کودکان اموزش داده شد کھ نباید بھ ھیچگونھ پی پیامکمیباشد مانند 

ن بھ انھا اموزش داده شد بصورت انالین، تلفن ھمراه یا ھر نوع سیستم ھای بازی انالین جواب بدھند. ھمچنی
ام ھا را پاک نکنند و آنھا را بھ یک بزرگسال مورد اعتماد اطالع دھند.  در صورتی کھ کودکی چنین غاینگونھ پی

 اطالعی بھ شما داد، پیغام میبایست ذخیره شده و بھ مسئولین مربوطھ گزارش شود. 
 

د بھ حمایت شما نیاز دارد.  اگر شما دھد ارش میکودکی کھ لمس ناپسندیده و ازار و اذیت جنسی را بھ شما گز
لمس شده میشناسید، با خط مستقیم سرویسھای حمایت از  پسندنا صورتکودکی کھ ازار و اذیت جنسی شده و یا ب

تماس بگیرید.  شما در تمامی ساعات روز و شب میتوانید  7400-324 (703)کودک فیرفکس کانتی با شماره 
ان اجتماعی در سرویسھای حمایت از کودک تعلیم دیده ھستند و میتوانند بھ کودکانی کھ تماس بگیرید.  مدد کار

 ازار و اذیت شده اند کمک کنند.
 

 اگر ھرگونھ سوالی  درباره این دروس دارید، لطفآ در اسرع وقت با من  در مدرسھ تماس بگیرید.
 

 متشکرم،
  
 
 

 معلم فرزند شما
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