
 عزیزي ولي امر الطالب أو الوصي الشرعي،
 

یتعلم الطالب في درس الصحة مواضیع لھا صلة باألسرة والمشاعر الودیة وغیر الودیة. یتعلم الطالب بأن كل شخص ھو فرد من 
ویتعلمون كیفیة تحدید الطرق اإلیجابیة التي یستخدمھا أفراد العائلة واألصدقاء إلظھار الحب والعاطفة واإلحترام أفراد العائلة.  

 والتقدیر . كما یتعرفون أیضاً على اللمسات الحمیدة والخبیثة.
 

یدة التي یقوم بھا األخرون من حیث تحدثنا الیوم عن عوامل التعرف على اللمسات الحمیدة والخبیثة.  تعرفنا على عوامل اللمسات الحم
 أنھا:

 یمكن القیام بھا أمام أي شخص أخر•  
 لیست سریة•  
 تمنح الطفل شعوراً باألرتیاح•  
 .الغرض منھا المحافظة على نظافة الطفل أو توفیر الرعایة الطبیة•  
 تكون تعبیر مناسب عن العاطفة من قبل أحد أفراد العائلة•  

 
 یثة فتعني لمس:أما اللمسات الخب

 المناطق الحساسة من الجسم وھي المناطق التي تغطیھا مالبس السباحة أو المالبس الداخلیة•  
 تكون سریة•  
 تمنح الطفل شعوراً سیئاً أو بعدم األرتیاح•  

 
یة قول كلمة "ال" یتعلم الطالب بأن كل شخص ھو مسؤول عن جسده أو جسدھا.  سنقوم بتعلیم الطالب في حصة الصحة القادمة كیف

 للتصرفات غیر الالئقة الصادرة عن أفراد العائلة والجیران والغرباء وغیرھم.
 

على األطفال أن یشعروا بالقدرة والثقة لقول كلمة "ال" أذا شعروا بأن شخص ما قام بلمسھم بطریقة غیر الئقة.  الطفل الذي یقوم 
داء الجنسي بحاجة الى دعمك.  یمكنك أن تقول لھ على سبیل المثال، "أعرف بأبالغك عن تعرضھ للمس بصورة غیر الئقة أو اإلعت

یكن خطأك.  سأقوم باإلعتناء بك ومساعدتك."  لم بأنھ من الصعب علیك أن تقوم بأخباري عن ما حدث.  وأریدك أن تعلم بأن األمر 
 علیك أنت تقوم بطمأنة الطفل بأن قیامھ بأبالغك عما حصل ھو عمل صائب.

 
أذا تنامى الى علمك تعرض  7400-324 (703)علیك األتصال بمكتب خدمات حمایة األطفال في مقاطعة فیرفاكس على الخط الساخن 

أحد األطفال الى اإلساءة أو اللمس بطریقة غیر الئقة.   یمكنك األتصال في أي وقت من النھار أو اللیل.  إن الموظفین في مكتب 
 .على مساعدة األطفال الذین تعرضوا الى اإلساءة خدمات حمایة األطفال مدربون

 
یرجى مناقشة ھذه األمور مع طفلك.  من المھم أن یعرف طفلك أن بأمكانھ أو إمكانھا التحدث معك حول المشاعر الجیدة والسیئة 

 وكذلك اللمسات الحمیدة والخبیثة.
 

 المخلصة،
 
 

 معلمة طفلك
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