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 األوصياء، /أعزائي أولياء األمور

لتلبية حاجة الطالب الكتساب المعرفة  2020التربية البدنية والصحة الشاملة في  -تم تنقيح معايير تعلم الطالب في والية نيو جيرسي 
في  المعايير المنقحة  سيتم تنفيذ هذه . والعواقبوالمهارات في االعتناء بأنفسهم والتفاعل مع اآلخرين بصورة فعالة وتحليل تأثير االختيارات 

نحن نقدر أهمية الشراكة مع العائالت ألننا نعلم الطالب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها من أجل عيش  . 2023-2022العام الدراسي 
  .حياة صحية ونشطة

. على وجه التحديد، المحتوى المتعلق بتعليم الحياة األسرية. المدرسةندعوك لفحص ومناقشة هذه المعلومات مع طفلك قبل الوحدات التعليمية في 
الصحة لطفلك الستعراض الدروس التي  /نرحب باالتصال بمعلم التربية البدنية. ستكون تفسيرات المناهج متاحة على موقع المنطقة التعليمية

 (.  طالبك)سيتم تدريسها لطالبك 

 : ستغطي مناهج الصف التاسع إلى الثاني عشر الموضوعات التالية. بطريقة تنموية مالئمة لكل عمر وصفيتم تدريس جميع الموضوعات 

العاطفية، الصحة الجنسية، األمراض المنقولة باالتصال /الحمل، علم التشريح، الصحة االجتماعية -الصف التاسع  ●
 جتمعية، الصحة العامة الجنسي، وسائل موانع الحمل، الفحوص الذاتية، الموافقة، الصحة الم

 تعليم القيادة، الفحوص الذاتية، الموافقة  -الصف العاشر  ●
المزمن،  /، المرض الشائعCPR/AEDالتغذية، المخدرات والكحول، اإلسعاف األولي،  -الصف الحادي عشر  ●

 العاطفية، الفحوص الذاتية، الصحة المجتمعية، الموافقة /الصحة االجتماعية
التوتر،  /االحتضار، الصحة المجتمعية، القلق/العالقات والموافقة، الصحة الجنسية، الموت -الصف الثاني العشر  ●

 األعراف االجتماعية، الصحة العاطفية واالجتماعية، اللياقة مدى الحياة/تحديد األهداف، ضغط األقران

المعلمون األساسيون في مجال الحياة األسرية ألطفالهم ونحن ملتزمون بالشراكة  األوصياء هم /بأن الوالدين العامة  Cliftonمدارستقر 
 .  معك لتوفير موارد تكميلية لدعمك في هذا الدور

على الرغم من أننا نوصي العائالت بشدة بمشاركة طالبهم في هذه الموضوعات الصحية األساسية، إال أننا نريد أن نقر بأن  
األسرية إذا كان يتعارض مع معتقداتهم الدينية أو  /لديهم خيار استبعاد أطفالهم من أي جزء من نظام تعليم الحياة الجنسيةاألوصياء /الوالدين

إذا كانت هذه هي الحالة، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى   ( يرجى االطالع على قانون نيو جيرسي المناسب أدناه. )*األخالقية أو الوجدانية
التي تختار عدم مشاركة  ( المواد)علم التربية البدنية يتضمن اسم الطالب ورقم الهوية والصف والمدرسة إلخطار المادة مدير الطالب وم

 .  سيتم تعيين الطالب المعتذرين إلى فصل دراسي منفصل طوال مدة تلك الدروس المحددة   . الخاص بك فيها( الطالب)الطالب 
 

سيتم إعفاء أي طفل يقدم والداه أو الوصي الخاص به إلى مدير المدرسة بيانًا  : ن المتعلق بتعارض المادة مع الضميربيان أحد الوالدي: 18A:35-4.7: القسم
ق  أو الدينية المعتنقة بصد موقعًا يفيد بأن أي جزء من التعليمات في الصحة أو تعليم الحياة األسرية أو التربية الجنسية يتعارض مع ضميره أو معتقداته األخالقية

 . التخرج من ذلك الجزء من الدورة التدريبية الذي يتم خالله إعطاء مثل هذه التعليمات وال يترتب على ذلك أي عقوبات تتعلق بالوحدة الدراسية أو
 

 مع خالص تحياتنا، 

   Janina Kusielewiczالسيدة 
 المدير المساعد للمناهج وطرق التدريس 


