FARSI

آﻣوزش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﮐﺎﻧﺗﯽ

ﻓرم درﺧواﺳت ﻣﻧﻊ ﺷرﮐت
ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم :ﺳﻼﻣت روﺣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

اﮔرﻣﺎﯾﻠﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را ازﺷرﮐت درﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﻌﺿﯽ ازﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺂ اﯾن ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل
ﮐرده وآﻧرا ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺷروع ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﻣﻌﻠم  FLEﻓرزﻧدﺗﺎن ارﺳﺎل دارﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اھداف اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ در اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷدhttps://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-
 fle.ﻣوﺿوﻋﺎت درﺳﯽ در  FCPS 7-24 (Blackboard) Parent Viewدراﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد
https://fcps.blackboard.com/.

ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻓرم را ﺑﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔرداﻧﯾد ﻣﮕرآﻧﮑﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را از ﺷرﮐت درﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﻌﺿﯽ از ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی
ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم ﮐودک _________________________________ ﻣﻌﻠم ﮐﻼس _______________________

راھﻧﻣﺎﺋﯾﮭﺎ :ﻟطﻔﺂ آن ﺗﻌداد ازدروس را ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن درآﻧﮭﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
____ درس  :1ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ،روﺣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
داﻧش آﻣوزان ﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻋﺎطﻔﯽ ،روﺣﯽ ،و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را در ﺑرآوردن آﻧﮭﺎ ﮔﺳﺗرش
ﻣﯾدھﻧد.
• ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﺑرای ﻣﺣﺑت ،اﻣﻧﯾت ،ﺗﻌﻠق داﺷﺗن ،و اﻋﺗﻣﺎد؛ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓﮑری ﺑرای ﻗﺎدر ﺑودن ﺑﮫ ﺗﻔﮑر و ﯾﺎدﮔﯾری؛ و
ﻧﯾﺎزھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﺗﻌﻠق داﺷﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔروه ،ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕران ،و ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐردن.
• ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت در ﺑﯾن اﻓراد و اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ را ﻣﯾﺗوان ﺑرآورده ﮐرد
____ درس :2ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎ
داﻧش آﻣوزان ﻧﯾﺎزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯾﭘﻧدارﻧد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑزرﮔﺗری را ﺑﮭﻣراه دارد ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،و ھﻣﯾﻧطور ﻣﺳؤﻟﯾﺗﮭﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ،ھﻣﺳﺎﻻن ،و اﺟﺗﻣﺎع ﺑزرﮔﺗر.
• ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان در ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده ،ﮔروه ﭼﮫ در ﻣدرﺳﮫ و ﭼﮫ ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ ،و ﯾﺎ در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑزرﮔﺗر دارﻧد
____ درس  :3ﺗﺷﺧﯾص وﺿﻌﯾت ھﺎی ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز ،ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده و آزاردھﻧده
داﻧش آﻣوزان ﺗﮭدﯾد و ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﻧﺎراﺣت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣﯽ آﻣوزﻧد ﭼطور در ﻣﻘﺎﺑﻠﺷﺎن واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﻧد.
• ﻗدم زدن ﺑﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﺑﺎز ﮐردن درب ﺑرای ﻏرﯾﺑﮫ ،اﯾﻣﯾل ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ھﺎی ﻣﺷﮑوک درﯾﺎﻓت ﮐردن ،در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺧطر
ﻣواﺟﮫ ﺷدن ،و آزار ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم.
• راھﮭﺎی ﻣﺣﻔﺎظت از ﺧود و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔزارش ﺧطرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﮭدﯾد ،ﻓﺷﺎرروﺣﯽ و اﺳﺗرس
____ درس  :4رﻓﺎﻗت
داﻧش آﻣوزان ارزش و ﻣﺷﮑﻼت دوﺳﺗﯽ و رﻓﺎﻗت را ﻣﯽ آﻣوزﻧد.
• ﻧﯾﺎزھﺎی روﺣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻣرور ﻣﯾﮑﻧﻧد؛ و اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور رﻓﺎﻗت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔروه ﺑودن ،ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﺑودن ،ﻣﺷوق داﺷﺗن ،و داﺷﺗن اﺣﺳﺎس ﻣﺛﺑت و ﺧوب ﻧﺳﺑت ﺑﺧود را ﺑرآورده ﻣﯾﮑﻧد
• ﻣواﻓق ﻧﺑودن ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد
____ درس :5اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗن
داﻧش آﻣوزان از ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻓردی و اھﻣﯾت اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ دﯾﮕران آﮔﺎھﯽ ﻣﯾﺎﺑﻧد.
• اﻓراد ﺑﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،و ﻧژاد و ﻓرھﻧﮓ ﻣﺗﻔﺎوت
• راھﮭﺎی ﻧﺷﺎن دادن اﺣﺗرام ﺑﮫ دﯾﮕران

___________________________________

اﻣﺿﺎء واﻟدﯾن /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ ____________________
LS-FLE-Opt Out Form Grade 4

آﻣوزش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﮐﺎﻧﺗﯽ
ﻓرم درﺧواﺳت ﻣﻧﻊ ﺷرﮐت
ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم :رﺷد و ﻧﻣو اﻧﺳﺎن

ﮐﻠﯾﮫ دروس در ﮐﻼﺳﮭﺎی ﻣﺟزا ﺑرای دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺗدرﯾس ﻣﯾﮕردد.
اﮔرﻣﺎﯾﻠﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را ازﺷرﮐت درﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﻌﺿﯽ ازﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺂ اﯾن ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل
ﮐرده وآﻧرا ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺷروع ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﻣﻌﻠم  FLEﻓرزﻧدﺗﺎن ارﺳﺎل دارﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اھداف اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ در اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷدhttps://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-
 fle.ﻣوﺿوﻋﺎت درﺳﯽ در  FCPS 7-24 (Blackboard) Parent Viewدراﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد
https://fcps.blackboard.com/.

ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﻧﯾﺳﺗﯾد اﯾن ﻓرم را ﺑﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔرداﻧﯾد ﻣﮕرآﻧﮑﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن را از ﺷرﮐت درﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﻌﺿﯽ از ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﺷد و ﻧﻣد اﻧﺳﺎن ﺑرای ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم ﮐودک _________________________________ ﻣﻌﻠم ﮐﻼس _______________________

راھﻧﻣﺎﺋﯾﮭﺎ :ﻟطﻔﺎ آن ﺗﻌداد از دروس را ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن درآﻧﮭﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
____ درس  :1ﺑﻠوغ
داﻧش آﻣوزان ﺗﻐﯾﯾرات ﺟﺳﻣﯽ ﮐﮫ در دوران ﺑﻠوغ اﺗﻔﺎق ﻣﯾﺎﻓﺗد را ﻣﯽ آﻣوزﻧد و اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات را ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﯾﺷﺗرﺑرای ﺑﮭداﺷت ﺷﺧﺻﯽ
رﺑط ﺧواھﻧد ﺧواھﻧد داد.
ﺷرح ﻣطﺎﻟب :آﻣوزش ﺷﺎﻣل ﺗﻐﯾﯾرات ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ زﯾر ﻣﯾﺷود :رﺷد ﺟﺳﻣﯽ ،اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾد ﻋرق ﺑدن ،ﺗﻐﯾﯾرات ﭘوﺳت ،ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
در ﺣﺎﻻت روﺣﯽ ،رﺷد ﻣو در ﺣواﻟﯽ آﻟت ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ و زﯾر ﺑﻐل ھﺎ ،ﺑزرگ ﺷدن ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ در ﭘﺳران و ﺳﯾﻧﮫ و ﺑﺎﺳن در دﺧﺗران .ﻋﻼوه
ﺑر اﯾن ،اھﻣﯾت ﻧظﺎﻓت ﺷﺧﺻﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .آﻣوزش ﺑرای دﺧﺗران ﺷﺎﻣل ﺗﺷرﯾﺢ ﺳﯾﺳﺗم ﺗوﻟﯾد
ﻣﺛل زن ،ﻗﺎﻋده ﮔﯽ ،و طرﯾﻘﮫ اﺳﺗﻔﺎده و دﻓﻊ ﺻﺣﯾﺢ ﻟوازم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .آﻣوزش ﺑرای ﭘﺳران ﺷﺎﻣل ﺗﺷرﯾﺢ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ﻣرد،
ﻧﻌوظ ،ﺧروج ﻣﺎﯾﻊ از ﺑدن در ھﻧﮕﺎم ﺷب ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺧط ﺳﯾری ﺷروع ﺗﻐﯾﯾرات و رﺷد ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ در اﻓراد
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺑﺎﺷد و اﯾن ﯾﮏ اﻣر طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .ﺗﻣرﮐز ﺑر رﺷد طرز ﻓﮑر ﻣﺛﺑت در ﻣورد ﺧوﯾش در دوران ﺑﻠوغ و درک
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻓردی ﻣﯾﺑﺎﺷد.

___________________________________

اﻣﺿﺎء واﻟدﯾن /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ ____________________

