
 

 

 

 التحرش الجنسي في مقاطعة فیرفاكس موضوع دروس عن
 إستمارة طلب أنسحاب

 6-4 للطالب ذوي اإلعاقات قلیلة الحدوث للمراحل الدراسیة
 

 

 

 المدرسة، في التربویون المستشارون یقدمھا التي الجنسي التحرش موضوع عن المخصصة الحصة من طفلكم بسحب ترغبون كنتم أذا
.الحصة ھذه تدریس یسبق وقت أي في الطالب مدرسة في التربوي المستشار الى وإعادتھا األستمارة ھذه تعبئة أكمال یرجى  

 
في مدرسة طفلك عن طریق ارسال خطاب مع الطالب ومن خالل رسالة قصیرة مرسلة عن طریق نظام  ه الحصةسیتم االعالن عن موعد تدریس ھذ

". یرجى المالحظة بأن الطالب المنسحبین من الحصول على الخدمات األستشاریة المدرسیة سیتم سحبھم Keep in Touchالتبلیغ المعروف بـ "
في محتوى ھذه الحصة عن التحرش الجنسي. بأمكان أولیاء أمور الطالب/األوصیاء الشرعیین االطالع على  ةالمخصصالحصة بشكل تلقائي من 

 .ParentVueمن خالل حسابھم على  FCPS 24/7موقع 
 

، فھم یتحملون مسؤولیة تعریف أنفسھم وأطفالھم ه الحصةأذا رغب أولیاء أمور الطالب/األوصیاء الشرعیین في سحب أطفالھم الطالب من ھذ
من  2601أجراءات التبلیغ عن حادثة معینة تقع في المدرسة، والتعاریف بھذا الخصوص والتوقعات السلوكیة الموجودة في القانون التنظیمي رقم 

 .حقوق الطالب ومسؤولیاتھ
 

عن التحرش الجنسي  ةالمخصص رة ما لم ترغب بسحب طفلك من الحصةیرجى مالحظة األتي: لست بحاجة الى أعادة ھذه اإلستما
 .6-4للطالب ذوي االعاقات قلیلة الحدوث للمراحل الدراسیة 

 
   ل أسم الطف

 

 المستشار التربوي في المدرسة                                                   أسم المدرسة
 

 :موجز عن الدرس
 

 2، الجزء 3التحرش الجنسي، الدرس 
 سیتعرف الطالب على اآلتي:

 التحرش الجنسي ھو أي سلوك غیر مرغوب فیھ وجنسي. ●
 األجھزة األلكترونیة. التحرش الجنسي قد یكون لفظیاً أو بدنیاً أو خطیاً أو عن طریق ●
 ما الفرق بین اللمسة الحمیدة واللمسة الخبیثة؟ ●
 عواقب التحرش الجنسي. ●

 

 
التحرش الجنسي للطالب ذوي اإلعاقات قلیلة الحدوث للمراحل  موضوع عن ةالمخصص حصةال أرغب في مشاركة طفلي في ال

 .6-4 الدراسیة
 
   

 الطالب/الوصي الشرعيتوقیع ولي أمر  التاریخ 
 

 
   

 البرید األلكتروني رقم الھاتف
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