VIETNAMESE

Giáo Dục Đời Sống Gia Đình Quận Fairfax
MẪU PHIẾU XIN-MIỄN THEO HỌC
Lớp Ba: Sức Khỏe về Cảm Xúc và Xã Hội
Nếu quý vị muốn xin miễn cho con em khỏi học tất cả hay một số bài học Giáo Dục Đời Sống Gia Đình lớp ba,
xin điền đầy đủ mẫu phiếu này và hoàn lại cho giáo viên dạy lớp của con em trước ngày giảng dạy FLE.
Thông tin bổ xung về những chủ tiêu của bài học và mô tả nội dung phương tiện truyền thông có sẵn tại
https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle. Các bài học có sẵn trong Schoology.
XIN GHI CHÚ: Quý vị không cần hoàn lại mẫu phiếu này, trừ khi quý vị muốn xin miễn cho con em mình
không dự tất cả hay một số bài học Giáo Dục Đời Sống Gia Đình lớp ba.
TÊN CON EM _______________________________ Giáo Viên Dạy Lớp _______________________
Hướng Dẫn: Xin đánh dấu các bài học nào mà quý vị không muốn cho con em tham dự.
____

Bài Học 1: Tự-Nhận Thức Tích Cực Bản Thân
Học sinh sẽ nhận biết các đặc điểm và ngoại hình riêng tư tích cực.
• Nhận biết các đặc điểm và ngoại hình riêng tư tích cực để phát triển một hình ảnh tích cực của
chính mình bao gồm:
o Giỏi về học vấn, thể thao, mỹ thuật; hay là người khôi hài hay lương thiện

____

Bài Học 2/3: Sờ Chạm Tốt và Xấu
Học sinh sẽ thể hiện cách đáp ứng thích hợp đối với các sờ chạm đứng đắn và cách xử lý với các tiếp
cận không thích hợp của họ hàng, người láng giềng, người lạ hay người khác.
• Cách truyền đạt đáp ứng các sờ chạm đúng đắn, như tươi cười hay ôm chặt
• Cách truyền đạt phản ứng các tình thế ngượng ngùng hay sờ chạm không phải cách, như nói
“không,” tránh tình thế, và rời bỏ tình thế
• Những sự tiếp cận không phù hợp sẽ bao gồm định nghĩa và nhận biết lạm dụng tình dục
• Liệt kê những người lớn đáng tin cậy trong mạng lưới an toàn của các em
• Nói với một người lớn đáng tin cậy về bất cứ các sờ chạm không phải cách, hay tình thế
ngượng ngùng nào
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