
 

 

 عزیزي ولي امر الطالب أو الوصي الشرعي:

تباحث أكمل أبنكم/أبنتكم وحدة نمو وتطور الجسم البشري ضمن متطلبات مادة التربیة الصحیة للمرحلة الدراسیة التاسعة.  
الطالب في ھذه الوحدة موضوع المواقف الحرجة والسلوكیات التي تمیز فترة المراھقة والقضایا المتعلقة بالنشاط الجنسي لدى 

األنسان.  یتم التركیز على جانب األبتعاد عن ممارسة الجنس في الدروس المتعلقة بمنع الحمل واألمراض المنقولة جنسیاً.  
أبنك أو أبنتك قیم العائلة ووجھة نظرھا حول موضوع النشاط الجنسي لدى األنسان بصفتك المعلم من المھم جداً أن تشارك 

األول لھ أو لھا.  تم أستحداث النشاط المرفق لمساعدتكم على بدء حوار مع أبنكم أو أبنتكم حول القضایا الجنسیة.  تعتبر 
أنھا مع المدرسة.  لذلك ال یتوجب إعادة ھذه الرسالة والنشاط مناقشاتكم مسألة عائلیة شخصیة وال ننوي تبادل المعلومات بش

 الینا.  نأمل بأن یسّھل ھذا النشاط إجراء حوار قّیم مع أبنكم/أبنتكم. 

 یرجى اإلتصال بي في حال وجود أي أسئلة لدیكم.  

 المخلصة،

      

 معلمة التربیة الصحیة

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 حوار ولي أمر الطالب مع الطالب حول القضایا الجنسیة
ینبغي على ولي أمر الطالب والطالب نفسھ قراءة الجمل أدناه كل على حدة وتحدید فیما إذا كانوا یوافقون بشدة، أو 

یما إذا كانوا غیر متأكدین من الجواب، أو غیر موافقین الى حد ما، أو ال یوافقون بشدة یوافقون الى حد ما، أو ف
 أزاءھا.

بعد أن ُتتاح الفرصة لكل من ولي أمر الطالب والطالب نفسھ قراءة العبارات واإلجابة عنھا، یرجى عمل مقارنة بین 
 اإلجابات والتباحث حولھا.  

 
 الجنسي لدى األنسان.قائمة بالعبارات المتعلقة بالنشاط 

 من الطبیعي أن یكون المراھق مھتماً بمواضیع تتعلق بالنشاط الجنسي لدى األنسان. .1
 ممارسة الجنس بین المراھقین أمر مضر بصحتھم البدنیة، واألجتماعیة والعاطفیة.  .2
 یتوجب على المراھقین تأجیل ممارستھم الجنس حتى مرحلة الزواج. .3
الصداقات القائمة بین أطراف من نفس الجنس أو بین أجناس مختلفة وال تشتمل على ممارسة الجنس ھي  .4

 عالقات ضروریة وجزء حیوي من حیاتنا الیومیة.
 یجب توفیر وسائل منع الحمل للمراھقین بدون إعالم ولي أمر الطالب. .5
 والتقالید، واألصدقاء. إن فھم موضوع النشاط الجنسي ینبع من العائلة، والدین، والعادات .6
 من المھم طرح المواضیع الجنسیة للنقاش بین الوالدین وأبنائھم. .7
 یجب معاملة جمیع الناس بغض النظر عن میولھم الجنسیة وھویتھم الجنسیة بأحترام. .8
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