FARSI

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

اﮔرﻣﺎﯾﻠﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را از ﺷرﮐت در ﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواده ﺑرای ﭘﺎﯾﮫ ﻧﮭم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ اﯾن ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده و ﺗﺎ ﻗﺑل از
ﺷروع ﺑرﻧﺎﻣﮫ  FLEﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺑﮭداﺷت/ﺗرﺑﯾت ﺑدﻧﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗﺣوﯾل دھﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اھداف اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و
وﯾدﺋوھﺎ در اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد https://www.fcps.edu/academics/high-school-academics-9-12/family-life-
 education-fleاﯾن دروس در ﺳﯾﺳﺗم اﺳﮑوﻻﺟﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.

ﻟط ﻔﺎ ً ﺗوﺟ ﮫ ﮐﻧﯾد  :ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﻧﯾ ﺳﺗﯾد ﮐ ﮫ اﯾن ﻓرم را ﺑ ﮫ ﻣدر ﺳ ﮫ ﺗﺣوﯾل دھﯾد ﻣﮕر آﻧﮑ ﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را از ﺷرﮐت درﮐ ﻠﯾ ﮫ ﯾﺎ ﺑﺧ ﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ آﻣوز ش
زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواد ه ﺑرای ﭘﺎﯾ ﮫ ﻧ ﮭم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم ﮐودک _________________________________ ﻣﻌﻠم ﺑﮭداﺷت/ﺗرﺑﯾت ﺑدﻧﯽ _____________________________
راھﻧﻣﺎﺋﯾﮭﺎ :ﻟطﻔﺎ ً آن ﺗﻌداد از دروﺳﯽ را ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن در آﻧﮭﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
____

درس  :۱ﺑﻧﯾﺎد ﺧﺎﻧواده
داﻧش آﻣوزان ﺧﺎﻧواده را ﺑﻌﻧوان واﺣد اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺳؤﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧود را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧواھﻧد داد.
• اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺧﺎﻧواده ،اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺎﻧواده ،اﺛرات ﺧﺎﻧواده ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻘﺷﮭﺎی ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧواده ،و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻐﯾﯾر
ﻧﻘﺷﮭﺎ در طول زﻧدﮔﯽ.
• ﻧﻘش داﻧش آﻣوزان در ﺧﺎﻧواده اﻣروز و ﻧﻘﺷﮭﺎی ﺑﺎﻟﻘوه آﻧﮭﺎ در آﯾﻧده

____

درس  :۲ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ
داﻧش آﻣوزان اﻧواع ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺎ ﺑﮭره ﮐﺷﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و درﺑﺎره راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﻣﻧﺎﺑﻊ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ آﻣوزﻧد.
• ﻏﻔﻠت و آزارھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ،ﻋﺎطﻔﯽ ،ﻟﻔظﯽ و ﺟﺳﻣﯽ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺳﺎن )ﺑرای ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧوﺟواﻧﺎن(
• اﻣﻧﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و اﻣﻧﯾت ﻓردی در ﺟﺎﻣﻌﮫ
• ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻣﮑﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑرای ﺧود و دﯾﮕران

____

درس  :۳ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده
داﻧش آﻣوزان اﺛرات  ،راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ و ﮔزارش ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
• ﺿرب و ﺷﺗم ﺟﻧﺳﯽ ،ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ،ﺧﺷوﻧت در ﺑراﺑر ﻣﺣﺎرم ،زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم ،آزار و اذﯾت ﺟﻧﺳﯽ )دﺳﺗﻣﺎﻟﯽ( ،آزار ﺟﻧﺳﯽ ﮔروھﮭﺎی
ﺧﻼﻓﮑﺎر )ﮔﻧﮓ( ،ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺳﺎن )ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ از ﻧوﺟواﻧﺎن( ،و زﻧﺎ
• ھﺷﯾﺎری ﺷﺎھدان و راھﮑﺎرھﺎی ﻣداﺧﻠﮫ ای
• ﻣﻧﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ و ﮔزارش

____

درس  :۴ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ
داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ آﺷﻧﺎ ﺧواھﻧد ﺷد و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن را در رواﺑط ﺳﺎﻟم ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
• ﻣﻔﮭوم ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ و ارﺗﺑﺎط آن ﺑﺎ ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺳﺎﻟم ،رﺿﺎﯾت و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻓردی ﻣورد ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت
داﻧش آﻣوزان ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت و دراز ﻣدت ﺿﺑط ،ﭘردازش ،ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن و ﭘﺧش ﮐردن اﺳﻧﺎد ﺟﻧﺳﯽ ﺑطور آﺷﮑﺎر در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد.
• ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻋﺎطﻔﯽ ،آﻣوزﺷﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺎﻟﻘوه ﺣﺎل و آﯾﻧده
• ﺑﺧش رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی واﺿﺢ ﺟﻧﺳﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾﺎﻣﮏ ھﺎ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣواردی ﮐﮫ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود.

____

درس  :۵راﺑطﮫ ﺳﺎﻟم
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ﺧﻮب در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ،و ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﮭﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
• ﻣﮭﺎرت در ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ،راه ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت
• اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕران و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﻓﺗﺎرھﺎی ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
• اﯾﺟﺎد و ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
• رﺿﺎﯾت ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ طرﻓﯾن

___________________________________

اﻣﺿﺎء وﻟﯽ /ﺳرﭘرﺳت
ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺟوﻻی ۲۰۲۲

ﺗﺎرﯾﺦ ___________________
LS-FLE-Opt-Out From Gr 9 Feb 2022

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

اﮔرﻣﺎﯾﻠﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را ازﺷرﮐت درﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواده در ﭘﺎﯾﮫ ﻧﮭم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺂ اﯾن ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده وآﻧرا ﺗﺎ ﻗﺑل از
ﺷروع ﺑرﻧﺎﻣﮫ  FLEﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺑﮭداﺷت/ﺗرﺑﯾت ﺑدﻧﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗﺣوﯾل دھﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اھداف اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و
وﯾدﺋوھﺎ در اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد https://www.fcps.edu/academics/high-school-academics-9-12/family-life-
 education-fleاﯾن دروس در ﺳﯾﺳﺗم اﺳﮑوﻻﺟﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.

ﻟط ﻔﺎ ً ﺗوﺟ ﮫ ﮐﻧﯾد  :ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﻧﯾ ﺳﺗﯾد ﮐ ﮫ اﯾن ﻓرم را ﺑﻣدر ﺳ ﮫ ﺑرﮔرداﻧﯾد ﻣﮕر آﻧﮑ ﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را از ﺷرﮐت درﮐ ﻠﯾ ﮫ ﯾﺎ ﺑﺧ ﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣ ﮫ ر ﺷد و ﻧﻣو در
اﻧ ﺳﺎن ﺑرای ﭘﺎﯾ ﮫ ﻧ ﮭم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم ﮐودک _________________________________ ﻣﻌﻠم ﺑﮭداﺷت/ﺗرﺑﯾت ﺑدﻧﯽ _____________________________

راھﻧﻣﺎﺋﯾﮭﺎ :ﻟطﻔﺎ ً آن ﺗﻌداد از دروﺳﯽ را ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن در آﻧﮭﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
____

درس  :۱ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل در اﻧﺳﺎن
داﻧش آﻣوزان ﺳﺎﺧﺗﺎر و وظﺎﺋف ﺳﯾﺳﺗم ﺗوﻟﯾدﻣﺛل ﻣرد و زن را دوره ﺧواھﻧد ﮐرد و درﺑﺎره ﻣراﺣل ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﻣوزﻧد.
• ﺗﺷرﯾﺢ ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ اﻧﺳﺎن ،ﻓﯾزﯾوﻟوژی ،ﺑﺎرداری ،ﺗﺧﻣﮏ ﮔذاری ،و زاﯾش

____

درس  :۲ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن
داﻧش آﻣوزن درﺑﺎره ﺑﺎرداری و زاﯾش ﻣﯽ آﻣوزﻧد و ﻋواﻣل ﺑﺎرداری ﺳﺎﻟم را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺧواھد ﮐرد.
• ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﺎرداری ،ﻣراﺣل ﺑﺎرداری ،ﺷراﯾط ﺑﺎرداری؛ ﻣﻧﺎﺑﻊ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺳت ﻣﺧﺻوص ﺑﺎرداری در ﺟﺎﻣﻌﮫ
• ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﻗﺑل و دوران ﺑﺎرداری ،و اﺛرات اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻣواد ﻣﺧدر در دوران ﺑﺎرداری و ﻋواﻗب ﺧطرﻧﺎک آن
• ﻧﻘش ﻣﺎدر و ﭘدر در دوران ﺑﺎرداری و ﺗوﻟد

____

درس  :۳ﺧﻮد داری از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ
داﻧش آﻣوزان ﺧودداری از ﺑرﻗراری رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻧوﺟواﻧﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد و روﺷﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای
اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋﻼﻗﮫ را ﻣﯽ آﻣوزﻧد.
• ﻣزاﯾﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺧودداری از رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺟﻧﺳﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد
• راھﮑﺎرھﺎی ﻣوﺛر ﺑرای ﺧودداری از رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ،ﺣﻔظ اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺧود و دﯾﮕران
 oﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ،ﻣﺣﮑم ﺑودن ،ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ

____

درس  :۴ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﺎرداری
داﻧﺶ آﻣﻮزان روﺷﮭﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
• روﺷﮭﺎی ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﺎ ﺟراﺣﯽ ،ﻣواﻧﻊ ،ھرﻣوﻧﯽ؛ ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣوﺛر در ﺑﺎرداری و اﺑﺗﻼء ﺑﮫ اﻣراض
• ﺧودداری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ راه ﺻد در ﺻد ﻣوﺛر در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﺎرداری و ﻣوﺛرﺗرﯾن ﭘﯾﺷﮕﯾری در اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻔوﻧﺗﮭﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ

____

درس  :۵اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻔوﻧت از طرﯾﻖ رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ
داﻧش آﻣوزان اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣراض ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻔوﻧت ،وﯾروﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯽ را ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺟﻠوﮔﯾری ،اﻧﺗﻘﺎل ،ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎری ،و
ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد دوره ﺧواھﻧد ﮐرد.
• ﻣﯾﮑروﺑﯽ ،وﯾروﺳﯽ ،و اﻧﮕﻠﯽ  STIs؛ ﭘﯾﺷﮕﯾری ،اﻧﺗﻘﺎل ،ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎری ،،آزﻣﺎﯾش و ﻣﻧﺎﺑﻊ درﻣﺎﻧﯽ

____

درس  :۶ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ در اﻧﺳﺎن
داﻧش آﻣوزان رﺷد ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ را ﺑﻌﻧوان ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺑﺎ ﻓرد ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧواھد ﮐرد.
• ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ از ﻧوزادی ﺗﺎ ﺳﻧﯾن ﭘﯾری ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
• ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ در ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ،ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﯽ ،و دوﺟﻧﺳﯽ؛ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ھوﯾت ﺟﻧﺳﯽ در ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻧﺳﯾت ﺗﻌرﯾف ﺧواھد
ﺷد.
• ﺑﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺳوال ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ دارﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ،ﯾﺎ اﻓراد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد از ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣرﺟﻊ
ﻣذھﺑﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺳﺋول ﺑﮭداﺷت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد
• ﺗﺎﮐﯾد در ﺻﺑر و ﺑردﺑﺎری و ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم

اﻣﺿﺎء وﻟﯽ /ﺳرﭘرﺳت______________________________ ﺗﺎرﯾﺦ ______________
ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺟوﻻی ۲۰۲۲

