FARSI

درﺳﮭﺎی اذﯾت و ازار ﺟﻧﺳﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﮐﺎﻧﺗﯽ
ﻓرم درﺧواﺳت ﻣﻧﻊ ﺷرﮐت
ﮐﻼس ﺷش

اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را از ﺷرﮐت در دو ﮐﻼس ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣوزش اذﯾت و ازار ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﺷﺎورﯾن ﻣدرﺳﮫ اراﺋﮫ داده
ﻣﯾﺷود ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد ,ﻟطﻔﺎ اﯾن ﻓرم را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣﺷﺎور ﻓرزﻧد ﺧود ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺷروع ﮐﻼس ﺑرﮔرداﻧﯾد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻼﺳﮭﺎ در ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ در ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ داﻧش اﻣوز و ھﻣﯾﻧطور از طرﯾق ﭘﯾﻐﺎم  Keep-In-Touchاراﺋﮫ داده ﻣﯾﺷود.
ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ھم اﮐﻧون از ﺳروﯾس ﻣﺷﺎوره ﻣﻧﻊ ﺷده اﻧد ﺑطور اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ از ﮐﻼﺳﮭﺎی ﻣﻧﻊ ﺷرﮐت ﻣﻘطﻊ ﺷﺷم ﻣﻧﻊ
ﻣﯾﺷوﻧد .واﻟدﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت درﺳﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ اﯾن ﮐﻼﺳﮭﺎ را از طرﯾق  ParentVueﻣرور ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﮔر واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﻧﻊ ﺷرﮐت ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن را از اﯾن ﮐﻼﺳﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد ,اﻧﮭﺎ ﻣوظف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن را از روﻧد ﮔزارﺷﺎت
در ﻣدرﺳﮫ ,ﺗﻌﺎرﯾف ,و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣورد ﻗﺑول ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘرارت  ,2601در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺣﻘوق و ﻣﺳؤﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوز اﻣده اﺳت اﺷﻧﺎ کﻧﻧد.

ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻓرم را ﺑﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔرداﻧﯾد ﻣﮕرآﻧﮑﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را از ﺷرﮐت درﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﻌﺿﯽ
از ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی دروس ﺑﯾوﻟوژی آﻣوزش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد
ﻧﺎم ﮐودک
ﻣدرﺳﮫ

ﻣﺷﺎور ﻣدرﺳﮫ

ﻣروری ﺑر درس
اذﯾت و اراز ﺟﻧﺳﯽ ,ﻗﺳﻣت اول
داﻧش اﻣوز ﻣﯽ اﻣوزد:

● اذﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ھر رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﻧﺎ ﺧواﺳﺗﮫ و ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﺷد.
● اذﯾت و ازار ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﻔﺎھﯽ ,ﺟﻧﺳﯽ ,ﻧوﺷﺗﺎری ,ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد.
● ازار و اذﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﯽ ﺟﻧﺳﯾت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣرﻓﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺻدﻣﮫ زده ﺑزﻧد اﻧﺟﺎم ﺷود ﺑدﻟﯾل اﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧوان
ﯾﮏ ﭘﺳر ﯾﺎ دﺧﺗر اﻧﺗظﺎر دارﯾد اﻧﮭﺎ ﻟﺑﺎس ﺑﭘوﺷﻧد ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾدھﻧد.
ازار و اذﯾت ﺟﻧﺳﯽ ,ﻗﺳﻣت دوم
داﻧش اﻣوزان ﺧواھﻧد آﻣوﺧت در ﺑﺎره:
●
●
●
●
●
●

ﺗﺎﯾﺗل  1اﯾﮑس Title IX

ازار ﺟﻧﺳﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻻس زدن
ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﯾد ازار ﺟﻧﺳﯽ را ﮔزارش دھﯾد
ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ھدف ﮔﯾری ازارھﺎی ﺟﻧﺳﯽ
ﻋواﻗب ازار ﺟﻧﺳﯽ
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ازار ﺟﻧﺳﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد

ﻣن ﻧﻣﯾﺧواھم ﻓرزﻧدم در دو ﮐﻼس ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣوزش ازار ﺟﻧﺳﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧد.
اﻣﺿﺎء واﻟدﯾن /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن
ادرس اﯾﻣﯾل

ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
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