
 

 

 ولی یا سرپرست گرامی:

فرزند شما درس رشد و نمو انسان را کھ شامل اموزش بھداشت کالس نھم میباشد تکمیل کرده است.  در این درس، دانش 
در اموزان درباره شرایط بحرانی و خصوصیات رفتاری نوجوانان و مسائل مربوط بھ تمایالت جنسی انسان اموختھ اند.  

روی خودداری از  ، بربوده است پیشگیری از بارداری و عفونت ھای قابل انتقال جنسیعناوین درسھایی کھ مربوط بھ 
روابط جنسی مورد تاکید شد.  بعنوان اموزگار فرزند شما، این حائز اھمیت میباشد کھ ارزشھا و نقطھ نظرات خانوادگی 

مک بھ بحث در مورد مسائل مھم و اساسی روابط جنسی با برگھ ضمیمھ شده برای ک خودتان را با آنھا درمیان بگذارید.
دختر یا پسرتان طراحی شده است.  مسائل مورد بحث مسائل خانوادگی شما میباشد و در مدرسھ بھ اشتراک گذاشتھ 

نمیشود.  بنابراین، برگرداندن این برگھ تمرین بھ کالس درس ضرورت ندارد.  امیدوارم این تمرین بحث باارزشی را 
 ای شما و فرزندتان بوجود اورد.بر

 لطفا اگر سوالی دارید با من تماس بگیرید.  

 ارادتمند،

      

 معلم بھداشت

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

 رباره مسائل جنسیگفتگوی والدین با فرزندان د
شان میبایست جداگانھ اظھارات زیر را بخوانند و اظھار دارند آیا کامال موافقند، کمی موافقند، والدین و فرزند

 مطمئن نیستند، کمی مخالفند، یا کامال مخالف ھستند.
کنند و در مورد بعد از اینکھ ھر دو، ولی و دانش اموز، خواندند و پاسخ دادند، جوابھای خود را با ھم مقایسھ 

 شان گفتگو کنند.  
 

 فھرست اظھارات و نقطھ نظرات روابط جنسی انسان
 القھ نشان دھد.عبرای یک نوجوان طبیعی میباشد کھ در مورد مطالب مربوط بھ تمایالت جنسی انسان  .1
 روابط جنسی در میان نوجوانان میتواند برای جسمشان، اجتماع و سالمت روحی آنھا مضر باشد. .2
 نان میبایست از ایجاد روابط جنسی قبل از ازدواج خودداری کنند. نوجوا .3
روابط دوستی در میان جنیست ھای مشابھ و مخالف کھ بھمراه روابط جنسی نمیباشد ضرورت دارد و  .4

 بخشی از زندگی روزانھ ما را تقویت میکند.
 شرایط پیشگیری از بارداری بدون اگاه سازی والدین  میبایست برای نوجوانان قابل دسترس باشد. .5
 منشا درک روابط جنسی از خانواده، مذھب، فرھنگ، و از طرف دوستان میباشد. .6
 بحث درباره مسائل جنسی برای والدین و فرزندانشان حائز اھمیت است. .7
 رفتار شود.با احترام با ھمھ مردم ، و تمایالت جنسی میبایست بدون درنظر گرفتن ھویت جنسی .8
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