FARSI

آﻣوز ش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواد ه در ﻓﯾر ﻓﮑ س ﮐﺎﻧﺗﯽ
ﻓرم درﺧواﺳت ﻣﻧﻊ ﺷرﮐت
ﭘﺎﯾﮫ ﭘﻧﺟم :ﺳﻼﻣت روﺣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

اﮔرﻣﺎﯾﻠﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را ازﺷرﮐت درﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواده ﺑرای ﭘﺎﯾﮫ ﭘﻧﺟم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده وآﻧر ا
ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺷروع ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ﺑرای ﻣﻌﻠ م  FLEﻓرزﻧدﺗﺎن ارﺳﺎل ﮐﻧ ﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اھداف اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ و
وﯾدﺋوھ ﺎ د ر اﯾ ن وب ﺳﺎﯾت ﻗﺎﺑ ل دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle .اﯾن
دروس د ر ﺳﯾﺳﺗم  Schoologyﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.

ﻟط ﻔﺎ ً ﺗوﺟ ﮫ ﮐﻧﯾد  :ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾ ﺳ ﺗﯾد ﮐ ﮫ اﯾ ن ﻓر م ر ا ﺑ ﮫ ﻣدر ﺳ ﮫ ﺗﺣوﯾل دھﯾ د ﻣﮕر آﻧﮑ ﮫ ﺑﺧواھﯾ د ﻓرزﻧدﺗﺎ ن ر ا از ﺷرﮐت درﮐﻠﯾ ﮫ ﯾﺎ ﺑﺧ ﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ
آﻣوز ش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواد ه ﭘﺎﯾ ﮫ ﭘﻧﺟ م ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم ﮐودک _________________________________ ﻣﻌﻠم ﮐﻼس _______________________

راھﻧﻣﺎﺋﯾﮭﺎ :ﻟطﻔ ﺎ دروﺳﯽ ر ا ﮐ ﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن در آﻧﮭﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
____ درس  :1ﻧﻘش ھﺎ ،وظﺎﯾف و ﻣﺳؤﻟﯾﺗﮭﺎ
داﻧش آﻣوزان درﺑﺎره ﻧﻘﺷﮭﺎ ،وظﺎﯾف ،و ﻣﺳؤﻟﯾﺗﮭﺎی اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ آﻣوزﻧد.
• ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻘﺷﮭﺎ ،وظﺎﺋف ،و ﻣﺳؤﻟﯾﺗﮭﺎی اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧواده؛ و اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﻧﻘﺷﮭﺎ در طول زﻧدﮔﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.
____ درس  :2آزار و ﻏﻔﻠت از ﮐودﮐﺎن
داﻧش آﻣوزا ن درﺑﺎره ﮐودک آزاری و ﻏﻔﻠت ﮐرد ن ا ز ﮐودک ﻣﯽ آﻣوزﻧ د و ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ر ا ﮐ ﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺣرم ﺧود ﺑداﻧﻧد و از آﻧﮭﺎ
ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد.
• آزا ر ﺟﺳﻣﯽ  ،ﻟﻔظﯽ  ،ﺟﻧﺳﯽ  ،و ﻏﻔﻠت
• ﻣﻧﺎﺑ ﻊ ﮐﻣﮏ ا ز ﺟﻣﻠ ﮫ واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳت و ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺑﺎﻟﻎ ﺧﺎﻧواده ،ﻣﻌﻠم ،ﻣﺷﺎور ﻣدرﺳﮫ ،روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ رھﺑر ﻣذھﺑﯽ

___________________________________

اﻣﺿﺎء واﻟدﯾن /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ ____________________
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آﻣوز ش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواد ه در ﻓﯾر ﻓﮑ س ﮐﺎﻧﺗﯽ
ﻓرم درﺧواﺳت ﻣﻧﻊ ﺷرﮐت
ﭘﺎﯾﮫ ﭘﻧﺟم :رﺷد و ﻧﻣو در اﻧﺳﺎن

ﮐﻠﯾ ﮫ درو س در ﮐﻼ ﺳ ﮭﺎ ی ﻣﺟز ا ﺑرا ی دﺧﺗرا ن و ﭘ ﺳرا ن ﺗدرﯾ س ﻣﯽ ﺷود.
اﮔرﻣﺎﯾﻠﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را ازﺷرﮐت درﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواده ﺑرای ﭘﺎﯾﮫ ﭘﻧﺟم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده وآﻧر ا
ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺷروع ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ﺑرای ﻣﻌﻠ م  FLEﻓرزﻧدﺗﺎن ارﺳﺎل ﮐﻧ ﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اھداف اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ و
وﯾدﺋو ھﺎ د ر اﯾ ن وب ﺳﺎﯾت ﻗﺎﺑ ل دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle .اﯾن
دروس د ر ﺳﯾﺳﺗم  Schoologyﻗﺎﺑ ل دﺳﺗرس اﺳت.

ﻟط ﻔﺎ ً ﺗوﺟ ﮫ ﮐﻧﯾد  :ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾ ﺳ ﺗﯾد ﮐ ﮫ اﯾ ن ﻓر م ر ا ﺑ ﮫ ﻣدر ﺳ ﮫ ﺗﺣوﯾل دھﯾد ﻣﮕر آﻧﮑ ﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را از ﺷرﮐت درﮐﻠﯾ ﮫ ﯾﺎ ﺑﺧ ﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ
ر ﺷ د و ﻧﻣ د اﻧ ﺳﺎن در ﭘﺎﯾ ﮫ ﭘﻧﺟم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم ﮐودک _________________________________ ﻣﻌﻠم ﮐﻼس _______________________

راھﻧﻣﺎﺋﯾﮭﺎ :ﻟطﻔ ﺎ دروﺳﯽ ر ا ﮐ ﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن در آﻧﮭﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
____ درس : 1ﺑﻠوغ
داﻧش آﻣوزان درﺑﺎره ﺗﻐﯾﯾرات ﺟﺳﻣﯽ ﮐﮫ در دوران ﺑﻠوغ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﻣﯽ آﻣوزﻧد و اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات را ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﯾﺷﺗرﺑرای ﻧظﺎﻓت و ﺑﮭداﺷت ﻓردی
رﺑط ﺧواھﻧد داد.
• ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺳﻣ ﯽ :رﺷ د ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾد ﻋرق ﺑدن ،ﺗﻐﯾﯾرات ﭘوﺳت ،ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در ﺣﺎﻻت روﺣﯽ ،رﺷد ﻣو در ﺣواﻟﯽ آﻟت
ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ و زﯾر ﺑﻐل ،ﺑزرگ ﺷدن ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ در ﭘﺳران ،ﺳﯾﻧﮫ و ﺑﺎﺳن در دﺧﺗران ،ﻧﻌوظ ،و ﺣﺎﻟت اﻧزال در ﺧواب.
• ﻗﺎﻋد ه ﮔﯽ :د ر طول آﻣوزش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﻠوغ ،دﺧﺗرھ ﺎ  -اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و دور رﯾﺧﺗن ﺻﺣﯾﺢ آﻧﮭﺎ؛ ﭘﺳرھﺎ  -ﻣرور
ﮐوﺗﺎه درﺑﺎره اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﮭداﺷﺗﯽ
• ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﮏ طرز ﻓﮑر ﻣﺛﺑت ﻧﺳﺑت ﺑﺧود در دوران ﺑﻠوغ؛ و درک ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻓردی ،درک وﺟود رواﺑط ﺑﯾن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در دوران
ﺑﻠوغ اﺗﻘﺎق ﻣﯾﺎﻓﺗد و اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣﺎﻣﮕﯽ و ﺑﭼﮫ دار ﺷدن
____

درس  :2ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ
داﻧش آﻣوزان ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل زن و ﻣرد و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣﻠﮑرد آن را ﻣﯽ آﻣوزﻧد.
• ﻋﻣﻠﮑرد ارﮔﺎﻧﮭﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ﻣذﮐر  -آﻟت ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ﻣرد ،ﺑﯾﺿﮫ ھﺎ ،ﻣﺟرای دﻓران ،ﮐﯾﺳﮫ ﺑﯾﺿﮫ ،ﻣﺟرای ادرار
• ﻋﻣﻠﮑرد ارﮔﺎﻧﮭﺎ ی دﺳﺗﮕﺎ ه ﺗﻧﺎﺳﻠ ﯽ ﻣوﻧث  -رﺣم ،ﺗﺧﻣدان ،دھﺎﻧﮫ ﺧﺎرﺟﯽ رﺣم ،دھﺎﻧﮫ داﺧﻠﯽ رﺣم ،ﻟوﻟﮫ رﺣم

____

درس  :3ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل در اﻧﺳﺎن
ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﻣراﺣل اﺳﺎﺳﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل اﻧﺳﺎن آﻣوزش داده ﺧواھد ﺷد.
• ﺗداﺧل ﺗﺧم و اﺳﭘرم از طرﯾﻖ ﻧزدﯾﮑﯽ
• رﺷد ﻗﺑل از ﺗوﻟد )ﺑﭼﮫ از طرﯾﻖ رﺣم ﻣﺎدر ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑﻧﺎم ﺳزارﯾن از ﺑدن ﻣﺎدر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود(
• ﺗﺷرﯾﺢ ﺑﻧد ﻧﺎف ،ﺟﻔت ﺟﻧﯾن ،ﭘرد ه دو ر ﺟﻧﯾن

____

درس  :4ﺗواﻧﺎﯾﯽ در ﺧوادداری ﮐردن و ﻧﭘذﯾرﻓﺗن
داﻧش آﻣوزان ﻣزاﯾﺎی اﺟﺗﻧﺎب از ﺑرﻗراری رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ را ﻣﯽ آﻣوزﻧد.
• ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻧزدﯾﮑﯽ در ﺳﻼﻣت ﺟﺳم ،روﺣﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و رﺷد ﻓﮑری
• ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت در اﺟﺗﻧﺎب در ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺷد دوران ﺟواﻧﯽ
• ﺗﻐﯾﯾرات ﺟﺳﻣﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯾﺎﻓﺗد و ﻓرد را ﺑرای ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘدر ﺷدن آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ آن ﻓرد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ روﺣﯽ ،ﻓﮑری ،رواﻧﯽ،
ﻣﺎﻟﯽ ،و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺷده ﺑﺎﺷد

____ درس  :5اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻔوﻧت از طرﯾﻖ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ
داﻧش آﻣوزان ﻣﻌﻣول ﺗرﯾن ﻋﻔوﻧﺗﮭﺎﯾ ﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺳراﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را ﻣﯽ آﻣوزﻧد ).(STIs
• ﻣﯾﮑرﺑﮭﺎ  ) STIsﻗﺎﺑل درﻣﺎن  -ﮐورک ،ﺳوزاک ،ﺳﻔﻠﯾس(

ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺟوﻻی 2021

•

•

وﯾروﺳﯽ ) STIsﻏﯾر ﻗﺎ ﺑل درﻣﺎن  -ﺗﺑﺧﺎل دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ،وﯾروس ورم اﻧﺳﺎﻧﯽ ( [HPV], HIV/AIDS
اﺟﺗﻧﺎب ﮐردن از ﺑرﻗراری رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ و اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺷﺗرک ﺳورﻧﺞ ھﻧﮕﺎم ﺗزرﯾﻖ ﺑﻌﻧوان راھﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺻد درﺻد در ﺟﻠوﮔﯾری از
اﻧﺗﻘﺎل اﻣراض ﺟﻧﺳﯽ ﻣوﺛر ھﺳﺗﻧد

___________________________________

اﻣﺿﺎء واﻟدﯾن /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن

ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺟوﻻی 2021

ﺗﺎرﯾﺦ ____________________

