
 آموزش زندگی خانوادگی فیرفکس کانتی
 فرم درخواست منع شرکت

 کالس چھارم: سالمت روحی و اجتماعی
 

اگرمایلید فرزندتان را ازشرکت درکلیھ یا بعضی ازقسمتھای برنامھ آموزش زندگی خانوادگی کالس چھارم منع کنید، لطفآ این فرم را تکمیل 
توضیح اطالعات بیشتر درباره اھداف این برنامھ و   .فرزندتان ارسال دارید FLE وآنرا تا قبل از شروع برنامھ اموزشی برای معلمکرده 

education-life-family-https://www.fcps.edu/academics/elementary-در این وب سایت قابل دسترس میباشدرسانھ مربوط بھ 
  .fle 24 موضوعات درسی در  (Blackboard)  Parent View-FCPS 7 دراین لینک قابل دسترس میباشد 
.https://fcps.blackboard.com/ 

 
 

کھ این فرم را بمدرسھ برگردانید مگرآنکھ بخواھید فرزندتان را از شرکت درکلیھ یا بعضی از قسمتھای  نیستیدشما مجبور لطفاً توجھ کنید:
 .برنامھ آموزش زندگی خانوادگی کالس چھارم منع کنید

 
 _______________________ معلم کالس_________________________________    نام کودک

 
 

 فرزندتان درآنھا شرکت کند عالمت بزنید. نمیخواھیدراھنمائیھا: لطفآ آن تعداد ازدروس را کھ 
 

 نیازھای عاطفی، روحی و اجتماعی:  1 درس ____  
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   •

 ھ یک گروه، ھمکاری با دیگران، و حریم خصوصی خود را حفظ کردن.  نیازھای اجتماعی برای تعلق داشتن ب
 نیازھای متفاوت در بین افراد و اینکھ چطور این نیازھا را میتوان برآورده کرد •

 
 مسئولیتھا:  2درس ____

ھای و ھمینطور مسؤلیتدانش آموزان نیازھایی را کھ میپندارند مسئولیت بزرگتری را بھمراه دارد بعنوان یک فرد شناسایی میکنند، 
 مربوط بھ خانواده، ھمساالن، 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 •
 

 تشخیص وضعیت ھای تھدید آمیز، ناراحت کننده و آزاردھنده:  3 درس ____  
 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.

 فاظت از خود و شناسایی و گزارش خطرھایی مانند تھدید، فشارروحی و استرسراھھای مح •
 

 رفاقت:  4 درس____   
 دانش آموزان ارزش و مشکالت 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  •
 مشوق داشتن، و داشتن احساس مثبت و خوب نسبت بخود را برآورده میکند ،توجھ بودن

 موافق نبودن با دوستان اشکالی ندارد •
 

 احترام گذاشتن:  5درس  ____
 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 •

 
 ____________________ تاریخ  ___________________________________

 امضاء والدین/ سرپرستان
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 آموزش زندگی خانوادگی فیرفکس کانتی

 فرم درخواست منع شرکت
 کالس چھارم: رشد و نمو انسان

 کلیھ دروس در کالسھای مجزا برای دختران و پسران تدریس میگردد.
 

اگرمایلید فرزندتان را ازشرکت درکلیھ یا بعضی ازقسمتھای برنامھ آموزش زندگی خانوادگی کالس چھارم منع کنید، لطفآ این فرم را تکمیل 
اطالعات بیشتر درباره اھداف این برنامھ و توضیح   .اریدفرزندتان ارسال د FLE وآنرا تا قبل از شروع برنامھ اموزشی برای معلمکرده 

education-life-family-https://www.fcps.edu/academics/elementary-مربوط بھ رسانھ در این وب سایت قابل دسترس میباشد
.fle 24 موضوعات درسی در  (Blackboard)  Parent View-FCPS 7 میباشد دراین لینک قابل دسترس  
.https://fcps.blackboard.com/ 

 
 

این فرم را بمدرسھ برگردانید مگرآنکھ بخواھید فرزندتان را از شرکت درکلیھ یا بعضی از قسمتھای برنامھ  نیستیدشما مجبور لطفاً توجھ کنید:
 .رشد و نمد انسان برای  کالس چھارم منع کنید

 
 _______________________ سمعلم کال_________________________________    نام کودک

 
 فرزندتان درآنھا شرکت کند عالمت بزنید. نمیخواھیدآن تعداد از دروس را کھ  اراھنمائیھا: لطف

 
 

 بلوغ:  1 درس ____  
 

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.

:  آموزش شامل تغییرات جسمانی زیر میشود: رشد جسمی، افزایش تولید عرق بدن، تغییرات پوست، تغییرات ناگھانی شرح مطالب 
در حاالت روحی، رشد مو در حوالی آلت تناسلی و زیر بغل ھا، بزرگ شدن شانھ ھا در پسران و سینھ و باسن در دختران.  عالوه 

بھ این تغییرات مورد بحث قرار میگیرد.  آموزش برای دختران شامل تشریح سیستم تولید بر این، اھمیت نظافت شخصی مربوط 
مثل زن،  قاعده گی، و طریقھ استفاده و دفع صحیح لوازم بھداشتی میباشد.  آموزش برای پسران شامل  تشریح دستگاه تناسلی مرد، 

ید میشود کھ خط سیری شروع تغییرات و رشد جسمانی در افراد نعوظ، خروج مایع از بدن در ھنگام شب میباشد.  بر این حقیقت تاک
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.
 
 

 ____________________ تاریخ  ___________________________________
 امضاء والدین/ سرپرستان
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