فهم العالقات والتربية الصحية في
مدرسة طفلكم اإلبتدائية :دليل األب واألم
نريد أن ينمو جميع األطفال بصحة وسعادة وأمان وأن يكونوا قادرين على إدارة التحديات والفرص في بريطانيا المعاصرة .ولذلك سيتعلم
جميع األطفال في سن االبتدائي العالقات والتربية الصحية.
صممت تلك المواد لتزويد أوالدكم بالمعرفة الالزمة التخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرفاهية والصحة والعالقات ولتحضيرهم ليكونوا ناجحين
قي حياتهم كبالغين .لقد تغير العالم جداً من وجهة نظر الشباب عما كان عليه منذ عشرين عاما حين تم تحديث هذا المنهج آخر مرة  -بهذه
التغييرات يتقدم مضمون المنهج إلى القرن الحادي والعشرين ويصبح مناسبا لطفلكم.
يوجد هامش مرونة يتيح لكل مدرسة تقديم محتويات المنهج بالطريقة التي تناسب أعمار الطالب ونموهم وخلفياتهم الدينية.

تربية العالقالت
ستضع تربية العالقات الركائز األساسية المطلوبة للوصول إلى
عالقات إيجابية ومأمونة بما في ذلك العالقات مع أفراد العائلة
واألصدقاء وعبر اإلنترنت.
سيتعلم أوالدكم معنى العالقات والصداقة والعائلة ومنْ يمكنه تقديم
العون لهم .ستتناول المدرسة باألسلوب المناسب ألعمار الطالب
كيفية التعامل مع اآلخرين بلطف واحترام واعتبار.

عند االنتهاء من مرحلة المدرسة االبتدائية سيكون
الطالب قد تعلموا:
• العائالت والناس الذين يهمهم أمري.
• الصداقات الحنونة
• العالقات المحترمة
• عالقات اإلنترنت
• الحفاظ على السالمة
يمكنك الحصول على المزيد من التفاصيل عند البحث
عن 'العالقات والتربية الصحية' على موقع GOV.UK

الثقافة الصحية
تهدف التربية الصحية إلى إعطاء أوالدكم المعلومات التي يحتاجونها
التخاذ قرارات صائبة متعلقة بصحتهم ورفاهيتهم وللتعرف على
مشاكلهم ومشاكل اآلخرين ولطلب العون حالما تظهر المشكلة.

عند االنتهاء من مرحلة المدرسة االبتدائية سيكون
الطالب قد تعلموا:
• الصحة العقلية الجيدة
• سالمة اإلنترنت وأضراره
• الصحة البدنية واللياقة
• األكل الصحي
•الحقائق واألخطار المتعلقة بالمخدرات والكحول
والتبغ
• الصحة والوقاية
• اإلسعافات األولية األساسية
• تغير أجسام المراهقين
يمكنك الحصول على المزيد من التفاصيل عند البحث
عن 'العالقات والتربية الصحية' على موقع GOV.UK

حقوق األباء واألمهات
يحترم هذا المنهج ويقدر الدروس المهمة التي تعلمونها ألوالدكم عن
العالقات السليمة واالعتناء بأنفسهم و الحفاظ على سالمتهم .سيكمل
تعليم المدرسة ويعزز الدروس التي تعلمونها ألطفالكم في سن النمو.
تلتزم المدرسة بالتشاور معكم خول تطوير وتجديد سياساتها المتعلقة
بتربية العالقات .و يتوجب نشر تلك السياسات على اإلنترنت وجعلها
في متناول الجميع مجاناً.
يمكنكم التعبير عن أرائكم مما يساعد المدرسة في اتخاذ القرارات
المتعلقة بطريقة تناول محتويات اإلرشادات القانونية وتوقيت عمل
ذلك .وقد يساعدهم أيضا في تقرير تدريس مناهج إضافية غير ملزمة
قانونا .يقتضي على المدارس الحرص على أن تعبر الدروس عن
أعمار الطالب وخلفياتهم الدينية.
ستبدأ بعض المدارس بتدريس تلك المواد ابتداء من سبتمبر .2019
لمعرفة المزيد ،الرجاء التحدث مع مدرسة طفلكم عما يخططون
تدريسه.

حق سحب الطفل
ال يمكنكم سحب طفلكم من تربية العالقات ألنه من الضروري تلقي
جميع األطفال هذا المنهج الذي يتناول مواضيع الصداقة وكيفية
المحافظة على سالمتهم.
يمكن أن تقرر المدرسة االبتدائية لطفلكم تدريس التربية الجنسية.
لمعرفة المزيد حول ذلك األمر ،ننصحك بالتحدث مع المدرسة لفهم
ماذا سيُدرس ومتى .يمكنكم طلب سحب طفلكم من بعض أو كل
دروس التربية الجنسية إذا كنتم ترغبون عدم مشاركة طفلكم .بالنسبة
لالبتدائي ،يتوجب على مدير المدرسة الموافقة على هذا الطلب.
كما يحتوي منهج مادة العلوم في جميع مدارس السلطات المحلية
على مواضيع تتعلق بنمو اإلنسان بما في ذلك التناسل الذي ال يشمله
حق السحب.

لمعرفة المزيد عما سيُدرس في المواد الجديدة ،فإن أفضل ما يمكنك عمله هو
التحدث إلى مدرسة طفلكم.

