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ل ف ي الم�ف
   :التعلم �ف

 

ي الم 
 ستوىأفكار لآلباء ومقد�ي الرعا�ة حول التعلم �ن

لث والرابعثاال  
 

ي المدرسة  نا م� تعلجزأ من  �دور  
ي    العالقات ،حول    �ن

، جند ، ال  السالمة العاطف�ة،  ، أجسادهم    النمو ،    أمانك�ف نكون �ف
  �س�الذي و هذا جزء من تعلمنا للصحة والرفاه�ة و . والنشاط الجن�ي  الجنسو / مقد�ي الرعا�ة أول�اء ماه�ة كوننا و 
 .الصحة الجنس�ة واألبوةو العالقات تعل�م ب
  

ي المدرسة الثان��ة ،  
ي السنة األو� والثان�ة والثالثة �ن

ي ما �سم�ه المستوى    يتعلمون    معظمهم  �كونعندما �كون الشاب �ن
�ن

ي أن المعلم �مكنه أن �قرر ما هو أفضل نهج للفصل أو    من خالل الثالث أو الرابع. التعلم   ي المدرسة �عين
ن �ن لشاب لمست��ني

 . ع� انفراد 
  

ي السابق 
ي المستوى الثاىن

�مكن لمعلم طفلك التحدث معك حول هذا  و  - قد �ستف�د طفلك من تعلم بعض المواد �ن
ي المستوى الرابع �طور 

ن المستوى الثالث والرابع هو أن التعلم �ن  . بقل�لبعض الموضوعات أ��� الموض�ع. الفرق بني
  

ي المدرسة الثان��ة اآلن ، مع أن 
ك طفلك �ف

ّ
ي المدرسة ، هناك  تب�ت المعلم األول واألهم لطفلك إال أن

. بوجود طفلك �ن
ي الصفحات التال�ة �ستكشف ك�ف  

ا لمساعدة طفلك ع� التعلم. �ن فرصة لآلباء / مقد�ي الرعا�ة والمدارس للعمل مع�
ا اقتباسات من اآلباء ال ذين ُسئلوا عن تعلم أطفالهم عن العالقات والصحة الجنس�ة �مكنك دعم التعلم ، هناك أ�ض�

 واألبوة. 
 

م عن
�
 لعالقاتا التعل

ل �مكنك هو حول العالقات.  العالقات ، الصحة الجنس�ة و األبوة تعل�م معظم تعل�منا تحت موض�ع  ن ي الم�ن
الق�ام  �ن

ا ما  -بهذە األش�اء   ا ، و   والشك أنك تقوم بهبعض هذە األش�اء واضح نوع� ي المدرسة تدعم التعلم نها نذكرها أل �ننا  يوم��
 �ن

 
�مكن اخت�ار أي  ، ح�ث وا مع الغ�ي الئم يت�مكن أن �كون هناك ال�ث�ي من الضغط ع� الشباب ل !ف��دون كلنا  •

ء ف��د أو خاص به ي
ر طفلك بمدى أهميته   . من االحتفال بهبدً� م النتقادە �ش

�
ا ، ذك عند الدردشة واللعب مع�

ي �ج�دونها ، و  ە. �مكنك التحدث عن كل األش�اء اليت ن اتهموتم�ي ن ا أن  م�ي الخاصة وما تحبه فيهم. �مكنك أ�ض�
ي ما �جعل إخوتهم وأخواتهم وأبناء 

�ن. و ��دين ف أو أصدقائهم أعمامهم تجعلهم �فكرون �ن ن    متم�ي
ي هذا العمر أطفالنا  صبح. �صداقاتال محافظة ع�التك��ن و  •

أ��� استقالل�ة وتصبح صداقاتهم أ��� أهم�ة  �ن
ا أن "ال ي أ�ض� ا.  تصبح" خصوماتبالنسبة لهم. وهذا �عين التواصل  وسائل تعق�دا هو وما ي��د األمر أ��� شيوع�

ل  �مكنك �شجيع طفلك  اإلجتما�ي .  ن ي الم�ن
ا وأن يبذل قصارى  �ن ا مع اآلخ��ن ، وأن �كون لط�ف� ع� أن �كون ودود�

ي الجداالت والخالفات. 
ئ الهاتف  ك�ف يبتعد عن ذلك و�طبدعم منك �مكنه أن يتعلم  جهدە حيت ال �شارك �ن �ن

ي التحدث ومساعدته ع� 
ا قضاء بعض الوقت �ن ول�ن عندما يواجه طفلك مشكلة مع صديق ، �مكنك أ�ض�

ي المدرسة لمعرفة ما   - ل ط��قة إلصالح المشكلة ا�تشاف أفض
�مكن أن �شمل ذلك التحدث إ� شخص ما �ن

ا.   إذا كان ب�مكاننا المساعدة أ�ض�
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ي هذا الغرام�ةالعالقات  ال •
. حب�ب/    حبيبةالحصول ع�    ف�ما �خص ، قد �شعر األطفال ببعض الضغط    سن . �ن

ا �سأل طفلك:  تكون قد  ر�ما   ذلك    �عرقلحيت اآلن؟ �مكن أن    حبيبة/    حب�بلد�ك    أل�سسمعت بالفعل شخص�
ن مجرد  ي المدرسة أن البل�غ   عالقات الصداقة بني

ي أن األطفال�الفت�ات والفت�ان. ندرك �ن ي تنم�ة   قد  عين
يبدأون �ن

ي    �كون من المحبذ ، ول�ن    بذلك  آلخ��ن ، و�الطبع ال بأساتجاە ا  مشاعر 
ي المدرسة و�ن

ا أن �ساعد األطفال �ن أ�ض�
 وأن 

ً
ل ع� أن �كونوا ببساطة أطفا� ن ي أن �كون لديهم  بدون أن �كون هناك ضغط  عالقات ديهمتكون لالم�ن

�ن
ي المدرسة ، عالقات عاطف�ة

ع� أن  لشخص الشابيتعلق بمساعدة افإّن األمر . عندما نتعلم عن العالقات �ن
ا من نفسه وأن  ا لل�كون واثق� ا ومستعد� ي يتخ�ل أنه عندما �كون أ��ب سن�

ف�جب أن �كون ذلك   عالقة ، دخول �ن
ام والرعا�ة لهم.   مع شخص �ظهر االح�ت

 
 : آباء آخرون   ما قالهإل�ك  

 
ي العالقات." نا تحدث"

ام الجنس اآلخر وما هو مقبول �ن  عن النض�ج ، ونضج عالقات الحب ، واح�ت
    

ي أي وجميع العالقات و�غض النظر عما �قوله أي شخص آخر ، �ما التعب�ي ع"نحن نناقش أهم�ة 
�شعر  إن ما شعر به �ن

ا".   توأن يتم تقديرە به   تقدر ما �شعر به اآلخرون أ�ض�
  

ي وقت"نتحدث إ� ابننا �شكل عام ونجلس 
ء.   20العشاء كعائلة مع شق�قه البالغ من العمر  �ن ي

ا ونتحدث عن كل �ش عام�
ي هذە المواضيع فقط كجزء من ال

ر�ما  ع� وجه التحد�د ألنه س�جد  الموض�ع  . ل�س لدينا "حد�ث" حول هذا  دردشةتأىت
ي استعملها" (اسخ�فا نوعا مذلك " ي خطوط االتصال مفتوحة و�ذا شعر أنه ي��د  هذە �ي كلماته اليت

). ول�ن أعتقد أننا نب�ت
ء   ي

ي الخدمةأعتقد أنه �عرف أننا فالتحدث عن أي �ش
 "  �ن

 

ي لم عن التع 
 أمانال�ون �ن

  
ي هذا امن المجاالت الهامة للتعلم 

ن ، و مساعدة أطفالنا ع� أن �كونوا  لسن �ن بها ،   وا ثقو�ع� مشاعرهم  �تعرفوا آمنني
ل �مكنك التفك�ي    ا �ذهبو   �مكن لهم أن  من  وا تذكر أن يو  ن ي الم�ن

إل�ه إذا كانوا بحاجة إ� التحدث أو الحصول ع� المساعدة. �ن
ي الق�ام ببعض

 هذە األش�اء:  من �ن
  

ف آمن �ف نكون وسائل التواصل االجتما�ي وك • نت لدى استعمال وأذك�اء ني ي هذا الاإلن�ت
، قد �كون   سن. �ن

نت أ��� ،  شبابال ن باإلن�ت ل�ة ، أو الدردشة مع األصدقاء ، أو ممارسة األلعاب  فمتصلني ن �قومون بالواجبات الم�ن
ي أن �كونوا أ��� استقالل�ة  يرغب الشبابإّن .  اليوتوبأو مشاهدة 

نت لدى استعمال�ن وسيبدأون مقاومة   اإلن�ت
ل �مكنك التحدث . �شأن ما�فعلون وأين �ذهبونماتقوله  ن ي الم�ن

نت أن ك�ف   �ن ي   �شبهاالتصال باإلن�ت
التواجد �ن

ك  مكان ما ، وأينما كنت 
ّ
ي    فإن ي التعرف ع� المعلومات اليت

تحتاج إ� أن �شعر باألمان. �مكنك مساعدة طفلك �ن
ء يراە أو �سمعه أي ك ال �جب مشاركتها والقدوم إل�ك إذا كان هنا ي

. عندما نتعلم عن هذا األمر مزعجو�كون �ش
ك  ي المدرسة ، سنخ�ب

ح �ن ي �مكنك النظر إليها مع طفلك لمساعدة عائلتك ع� التعلم  وسنق�ت بعض األش�اء اليت
نت.  عن األمان ع�ب اإلن�ت
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ي هذا ال  شباب. �مكن مساعدة الالشعور باألمان وعدم األمان •

ع� التعرف ع� مشاعرهم وفهمها والثقة  سن�ن
ي �شعرون بها  ي ع�  اتجاە  بها. �مكننا مساعدة األطفال ع� التعرف ع� المشاعر اليت جسمهم ( بطن عصيب

ا ما ل�س ع� ما يرام).  ي رؤوسهم (عندما تعرف أن شيئ�
كن من الممكن  حيت إذا لم � سب�ل المثال) والمشاعر �ن

ا أو غ�ي سع�د أو قلق أو   مع �مكنك التحدث تعب�ي لهم ال طفلك عن مشاعرە وما �شعر به عندما �كون عصب��
 خائف. 

ي �مكن أن تحدث للطفل المعاملة أنواع مختلفة من إساءة  •
ال  . كلنا ن��د األفضل ألطفالنا وأن واإلهمال اليت

ي  سنتعلم. ينشغلوا بهموم الدن�ا 
ي العالقات الذيالمدرسة عن  �ن

، االستغالل  غواء حدث (اإل ��مكن أن  العنف �ن
�ك ، اإل�راە والعنف) ألننا ن��دهم أن �فهموا أن هذە األش�اء خاطئة ، وأن الشاب أو  ي ال�ش

الجن�ي ، التحكم �ن
ا إذا حدث ذلك معه ل ، عند مشاهدة التلف��ون أو عند قراءة  و. الشخص البالغ ال �قع عل�ه اللوم أبد� ن ي الم�ن

�ن
ل�ل طفل الحق   هطفلك ومساعدته ع� فهم أن  مع  �مكنك التحدث  -  كتاب ، ستظهر هذە األنواع من المواقف

ا و  ي أن �كون آمن�
   يتم االعتناء به. أن �ن

ء ما. ما نعن�ه بالموافقة • ي ي طلب إذن من شخص ما للق�ام ��ش ن��د أن يتعلم الشباب أهم�ة . الموافقة تعين
بعض المعلومات معك عندما نتعلم  . سنقوم بمشاركة  عالقات شخص�ة أو جنس�ة  تكون لديهم الموافقة قبل أن  

ا حول �شجيع األطفال ع�   ل �شكل أسا�ي �مكن أن �كون أ�ض� ن ي الم�ن
ي المدرسة ، ول�ن التعلم �ن

عن الموافقة �ن
 الجواب نعم أو ال.  إذا  ما ش�اء وفهم وقبول  حصول أو الق�ام بأ طلب إذن لل

ي هذا المواد اإلباح�ة •
ل ،  االعمر قد ش. لسوء الحظ ، فإن معظم الشباب �ن ن ي الم�ن

هدوا بعض المواد اإلباح�ة. �ن
ا ، وأنه إذا رأ ا ، ف�مكنه   ى�مكنك مساعدة طفلك ع� فهم أن الجنس الذي قد يراە ل�س حق�ق�� ا مزعج� شيئ�

 التحدث إل�ك �شأنه.  
ا • ن ، سنخ�ب STIs(  األمراض المنقولة جنس�� هم عن ) لمساعدة الشباب ع� التخط�ط للعالقات الصح�ة للبالغني

ي المدرسة عن ط��ق األمراض المنقولة 
ل �مكنك التعرف ع� األمراض المنقولة   - االتصال الجن�ي �ن ن ي الم�ن

�ن
ي الذكري. 

ن الوقت المناسب ساعد الشباب ع� فهم أهم�ة الوا�ت ا ، وعندما �حني  باالتصال الجن�ي أ�ض�
ا  . لست أنت المعلم األول وادعمللمساعدة والإل�ه  من �مكنهم الذهاب • ألهم لطفلك فحسب ، بل أنت أ�ض�

ي المدرسة ، سنشجع ال
ن الذين يثقون بهم و�مكنهم الذهاب شبابأهم دعم له. �ن ي البالغني

  إليهم  ع� التفك�ي �ن
ا. �مكنك �شجيع طفلك ع� الحد�ث عن   -  ا�شغالإذا كان لديهم سؤال أو  ل أ�ض� ن ي الم�ن

�مكنك الق�ام بذلك �ن
ي المدرسة الذين �حبون

ي شباب ضا للسنقدم أ� كما أننا   هم و�ثقون بهم. ال�بار �ن   إليها  �مكنهم الذهاب األما�ن اليت
ي قد �حتاجون ونها للحصول ع� مشورة ��ة ج�دة حول الصحة الجنس�ة اليت  . عندما �ك�ب

 
 قاله اآلباء اآلخرون:  ما إل�ك  

  
.  أن أ�ون صادقا "أحب  ة ". إّن مع طف�ي  األ�ار خط�ي

  
ي المحادثة. ال أرى"أعتقد أننا 

ء وهذە األش�اء تظهر للتو �ن ي
  ذلك ع� أنه تم��ر  نتحدث معه كشخص ذ�ي عن كل �ش

م ذلك ل�ننا نحاول أن نظهر وننصح / نناقش معه ما �ي الط��قة  اته الخاصة ونحن نح�ت "حكمتنا" البننا. لد�ه آرائه وخ�ب
ا  ا ول�ن هذا ج�د.    الصح�حة للت�ف وك�ف�ة التعامل مع اآلخ��ن. ال نتفق دائم� ا تكون لدينا مناقشات ساخنة تمام�

�
، وأح�ان

ن ". فنحن  ا أنه أمر ذو اتجاهني  نتعلم منه أ�ض�
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ح ب"أحاول أن أ ي بعض األح�ان�ش
ي �ن ا من أصدقائه".  عندما ي��د أن �عرف الحق�قة  أنين

�
 أ�ون أ��� أمان

  
ي أعرف النت�جة. كما هو  و "فتحت المدرسة الط��ق ،  هذا هو الط��ق الذي �س�ي ف�ه. أشعر بالثقة ال�اف�ة ، أعتقد أنين
ء  لم  و .  بدأت المدرسة بالحد�ث عن ذلكاالتصال الجن�ي ،  عن ط��ق    الحال مع األمراض المنقولة   ي

أ�ن أنا أعرف أي �ش
 ، ل�ن المعلومات ق��ة ". سنة   13 عندما كان عمري

 

 همد اجسأ النمو و  التعلم عن
 

ي أجسادهم  ثان��ة من المدرسة ال مبكرةاألطفال إ� السنوات ال عندما �صل
ات �ن ون ��عة. فهم  –، تحدث تغي�ي �ك�ب

ي   ي المدرسة �عين
ات الجسد�ة    ذلك �ن ي ذلك ك�ف�ة تغ�ي المشاعر. سيتعلم جميع األطفال عن التغ�ي

التعرف ع� البل�غ بما �ن
تهم وشكل جسم لمسيتع ات الجسد�ة ، مثل ما �حدث لشعرهم و��ش والثدي والرائحة   همجميع األطفال ع� التغ�ي

 عن النظافة الشخص�ة. كذلك . سنتحدث  حتالم (األحالم الرطبة)(الح�ض) واالنتصاب واإل الشه��ة والدورة 
 

ل ستتعامل . البل�غ: ك�ف تتغ�ي أجساد الفت�ات والفت�ان مع نموهم • ن ي الم�ن
  إ�طفلك حاجة مثل  أمور  مع �ن

ي مع سن البل�غ 
ي تأىت ات المبكرة اليت ات الجسم    -الخصوص�ة ، وأن �كون أ��� استقالل�ة والتغي�ي كل من تغ�ي

ي  
ل ، ول�ن �ن ن ي الم�ن

 الحد�ث عن بعض األش�اء �ن
ً

والمشاعر الق��ة. نحن نتفهم أنه قد �كون من المح�ج قل��
ا! المدرسة سنقوم بذلك بط��قة واقع�ة.  �ة األساس�ة و�حدث لنا جم�ع�  يتعلق األمر كله بالتنم�ة الب�ش

  
 اآلباء اآلخرون:  ماقالهإل�ك بعض 

  
 لم يتحدث أحد م�ي عن هذا األمر وأشعر بالح�ج عند ط�ح الموض�ع ". "
  

ء  ةمضحك�ذا ماتم عرضه بط��قة "إن التحدث بط��قة مفتوحة هو األفضل و� ي  �ساعد."�مكن أن فإن ذلك بعض ال�ش
  

ي حول ذلك ... ول�ن  ا من الوقت المناسب للتحدث مع ابين  اآلن هو الوقت المناسب!"  أدرك أنّ "لست متأ�د�
  

ي بعض المشا�ل الصح�ة ف�ما يتعلق بالدورة الشه��ة ، ولذلك أخذتها إ� ع�ادة   ي األ�ة. كانت لدى ابنيت
”الحد�ث العام �ن

ن و "ن��ل الغموض" عن الح�اة الجنس�ة. إنه جزء   . قّدمت لها الدعمالصحة الجنس�ة للشباب و  نحاول أن نكون منفتحني
ا. " 

�
 طب��ي من كونك إ�سان

 
 

 العاطف�ة سالمةال لم عنالتع
  

ا الصحة العقل�ة  
�
ي �س� أح�ان ي المدرسة أن هناك ال�ث�ي من المخاوف �شأن الصحة العاطف�ة للشباب ، واليت

نفهم �ن
ي الق�ام ببعض هذە األش�اء: ذلكوالرفاه�ة. س�ستف�د الشباب من قدرتنا ع� الحد�ث عن 

ل �مكنك التفك�ي �ن ن ي الم�ن
 . �ن

  
ول�ن من المف�د محاولة    وهو أمر �سهل قولهالعواطف الق��ة �ي جزء من البل�غ والنمو.  إن  .  نفعالالشعور باال  •

اب مساحة للتهدئة حيت يتمكنوا من االستماع إ� ما �حتاج كل منكما إ�  بتخف�ف حدة أي دراما و�عطاء الش 
ن من مساعدة الش  ا أن نتمكن نحن البالغني ي ك�فب قوله. من المف�د أ�ض�

ي عواطفهاب ع� التفك�ي �ن
  م �ة التحكم �ن

ە بأننا متحكم فيهأن ت ، بدً� من ي تذك�ي
ا إ� التفك�ي �ن ون وجاهزون  . عندما ينسحب الشاب ، نحتاج أ�ض� حا�ن

http://www.rshp.scot/
http://www.rshp.scot/


www.rshp.scot 
admin@rshp.scot rshp 

بتعل�م 
العالقات  

الصحة  و 
الجنس�ة 
 واألبوة 

 2019أغسطس   //  www.rshp.scot إطلع ع�م��د من المعلومات ، للألغراض التعل�م�ة. ل ةمعد �اتالمصدر التعل��ي // كل المحت� 

 

ن   ا�ة بني ي  التعل�م ومصلحة   ،المحل�ة والسلطات مصلحة الصحة الوطن�ة مجالسبدعم من �ش
 اسكتلندا  �ن

 والحكومة االسكتلند�ة ووكاالت القطاع الثالث 
  

  

ي �مكن فيها إجراء محادثةالمالئمة ، وتحد�د اللحظة  للمساعدة ا �مكننا العمل عل�ه  أمر إذا كان هذا ف. معهم اليت
ي 

ا ، فتحدث إ� شخص �ن  المدرسة. مع�
ا أن �كونوا  مع ا  –. من المهم أن يتعلم الشباب أهم�ة اللطف اآلخ��ن�االعتناء بأنفسنا و  • آلخ��ن ول�ن أ�ض�

ن مع أنفسهم. هناك ال�ث�ي من الضغوط نت ، ح�ث   اتطيبني ه  عليهم ، خاصة ع�ب اإلن�ت
ّ
إذا كان ب�مكاننا التحدث    أن

ل �مكننا مساعدة ا ن ي الم�ن
ي المدرسة و�ن

 العالقات الج�دة مع اآلخ��ن.   سلشباب ع� تذكر أسعن اللطف �ن
ي يتعرض لها الشباب •

ي يواجهها الشباب صورة الجسد والضغوط اليت ي المدرسة سنتعرف ع� الضغوط اليت
. �ن

. عندما  صدر ذلك�مكن أن � - بطرق معينة  وا ت�ف ليأو  يبدو ل هذا من األقران ومن وسائل التواصل االجتما�ي
لمحادثة ،  ابدا�ة �فتح ذلك المجال ل�مكن أن ف�شاهد التلفاز ، أو ترى أش�اء ع� وسائل التواصل االجتما�ي ، 

ي بناء ثقة طفلك حول ه��ته.  كونكو 
   أحد الوالدين، �مكنك المساعدة �ن

 
 اآلخرون: قاله اآلباء ما إل�ك بعض 

  
 ."منفرد   أنها شخص و ال �جب أن تكون مثل اآلخ��ن ،  قل لها أنه"فقط 

  
ا  ت" كن م ي المناقشات.  او فقط  فتح�

ستخدم المسلسالت لفتح المناقشات حول مواضيع معينة ر�ما شاهدوها للتو  ادخل �ن
 ع� شاشة التلف��ون. " 

 
 

 درالجن لم عنالتع
  

ي المدرسة �شجع األطفال 
ي الذي ي��دون أن �كونوا.  و�سعدوا ببمن هم ،   ضوا ير ع� أن �كونوا �ن ن�ع الفتاة أو الصيب

ي المدرسة لمعاملة جميع األطفال 
ي هذە األفكار بسنبذل قصارى جهدنا �ن

ي التفك�ي �ن
ل  المساواة قد ترغب �ن ن ي الم�ن

 : �ن
  

ف  النمط�ة صور ال • ف الجنسني ل . �مكنك �شجيع الفت�ان والفت�ات والمساواة بني ن ي الم�ن
ع� تبادل المهام.  �ن

ي ال�كون فيها �مكنك قراءة ال�تب ومشاهدة األفالم  نمط�ة. و�الطبع ، �مكنك   صور النساء والرجال مجرد  اليت
ام الجميع ، بغض النظر عن الجنس.    �شجيع الفت�ان والفت�ات ع� اح�ت

•  
�
 أو بنتا

�
ل طفلك  . �مكنك �شجيعأن تكون صب�ا ن ي الم�ن

مساعدته ع� تعلم  و أن �كون من ي��د ع� أن �كون �ن
ام األطفال اآلخ��ن أ�ا كانوا.    اح�ت

، ولذا   ككل  . �جب أن تكون مدارسنا وأما�ن عملنا ومجتمعاتنا خال�ة من التحرش الجن�ي التحرش الجن�ي  •
ي من ذلك. 

ي المدرسة ك�ف �مكن للشخص أن �عاىن
ا استخدام القصص وسنتعلم �ن ل ، �مكنك أ�ض� ن ي الم�ن

  من �ن
امج التلف��ون�ة أو األفالم لمساعدة طفلك ع� فهم أن التحرش الجن�ي ل�س خطأ الشخص   األخبار أو ال�ب

ي منه  
 ع� المساعدة إذا حدث ذلك.  حصولوأنه من الج�د التحدث وال -الذي �عاىن

  
  اآلباء اآلخرون:  ما قالهإل�ك بعض 

 
ي   نراە"

ا ما أقول لها أن تكو   �ن ي دائم� ت أنا ، هكذا    ن نفسها التلف��ون واألفالم والمجالت. ل�نين . �مكن أن تتعرض الفت�ات  ك�ب
ي وما 

ي ذلك – نجوم البوب ح�اة ج�دة ال �ع�ش  . ذلك �شبهلضغوط نفس�ة واتباع نظام غذاىئ
ال�حول والمخدرات.   بما �ن

 ال أر�دها أن ترتكب أخطاء ". و 
  

ح له"سأ ي  �ش وسأقف   سأ�ون دائما متواجدة له�شكل صحيح ك�ف�ة التعامل مع النساء ، وأر�دە أن يتعلم بنفسه ول�ين
 من خالل تجار�ه." معه 
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ام النساء وأنفسه ام السلطة وتط��ر أسل��ــه م"أقوم بتعل�مهم اح�ت  الخاص." م واح�ت

  
ي الدفاع عن نفسك ومعرفة أنه ل�س نا "تحدث

ء إلثبات نفسك." عن ضغط األقران والثقة �ن ي
 عل�ك فعل أي �ش

 

 الجن�ي النشاط ع� الجنس و  لمالتع
  

ح ذلك بط��قة أساس�ة. نتعلم عن الجنس كجزء من عالقات حب   ي المدرسة ، يتم �ش
عندما نتحدث عن الجنس �ن

ي أن �كونوا   هأن معرفةال�بار. سنساعد الشباب ع� 
ي صحة ج�دة لهم الحق �ن

ي عالقاتهم الشخص�ة.   �ن
ن �ن وسعداء وآمنني

ي الذكري حيت �حصل 
ا ماه�ة وسائل منع الحمل والوا�ت  الشباب ع� معلومات دق�قة. نوضح أ�ض�

  
ي المدرسة ، سيتعلم الشباب أن سن السن الرضا •

ا. و�ف� ذلك ع� أنه  16هو  رضا . �ن �ح�ي الشباب   أمر عام�
بصفتك أحد   - من كبار السن. نحن نعلم أن بعض الشباب �مارسون الجنس قبل ع�د م�الدهم السادس ع�ش 

 ت��دە له. ما الوالدين ، �مكنك التحدث مع طفلك حول ما تتوقعه و 
ي الذكري •

ل  طفلك    مع  . ، �مكنك التحدثمنع الحمل والوا�ت ن ي الم�ن
ا أنك  �ن ن ، موضح� ود  موجحول كال الموضوعني

ي هذە األش�اء بأنفسهم. �مكنكلل  عندما �حتاجون إل�ك
معلومات حول الخ�ارات المختلفة   التطلع ع�  تفك�ي �ن

ي حول منع الحمل  
نت ، وسنقوم بمشاركة بعض المواقع الج�دة معك عندما نتعلم عن    �ن ي المدرسة. ذلك  اإلن�ت

 �ن
ي المدرسة . سنشجع الشباب الضغط والمتعة •

ي قد �مارسها عليهم شخص ما  ع� التعرف ع� الضغ�ن وط اليت
لممارسة الجنس. ن��دهم أن �عرفوا و�تحملوا مسؤول�ة أجسادهم وخ�اراتهم. ن��دهم أن �فهموا أن الجنس أمر 

ا. بصفتك أحد الوالدين ، �مكنك   �كون عن خ�ار مهم ، عندما �حدث ذلك �جب أن  و�جب أن �كون ممتع�
ن  �مكنك التحدث إ� طفلك حول ما تأمله له و  ي س�قوم بها عندما �حني ي االخت�ارات اليت

مساعدته ع� التفك�ي �ن
 ذلك الوقت. 

  
 اآلباء اآلخرون:  ما قالهإل�ك بعض 

 
حنا النضج والشعور ب  - "ناقشنا تأخ�ي ممارسة الجنس   لحب". اور�ما ب أن تمت هناك شخص له مشاعر اتجاهنا �ش

  
ي وسائل    مواضيع شائعةالجنس ، واالعتداء الجن�ي طوال الوقت ، و�ي "نحن نتحدث عن قضا�ا مثل أن تكون مث�ي 

�ن
 ."تها بالفعل مناقش   يتسين اإلعالم ، لذلك 

 
ض أنهم س�قمون    "نحن نؤمن �شدة أن عدم ممارسة الجنس هو خ�ار ، و�شعر بالقلق من أن التعل�م المدر�ي عادة �ف�ت

ي الواقع هو األفضل ألنه �قلل من  -�شعر أن هذا غ�ي مناسب    -  بذلك 
" عدم "ممارسة الجنس هو خ�ار قابل للتطبيق (و�ن

 " (!  �شكل كب�ي جدا�
�
 مخاطر العدوى المنقولة جنس�ا

  
  ع "لدينا محادثات مفتوحة. ومع ذلك ، كما ذكرنا أعالە ، �شجعهم ع� اخت�ار نهج عدم ممارسة الجنس ، بدً� من توق

 . " ا آمنجنسا  الجنس اآلمن ، ول�ن تحدث معهم حول ما �جعل الجنس ن�مارسو هم سأن
  

ي الذكري. 
ي الوا�ت

ي سن الرابعة ع�ش ن��د أن �شجعه ع� التفك�ي �ن
ي البدا�ة ،  ةبط��قة استهزائ�"�ن

هد�ة  مثال ع� شكل�ن
 ع�د الم�الد ". 
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ي الم�ل الجن  ن ومزدو�ب �ي ومغايري اله��ة الجنس�ة نتحدث معها باستخدام أمثلة واقع�ة  "ف�ما يتعلق بالمثل�ات والمثليني
وأن تقبل اآلخ��ن   ها مع نفس  ةمن األشخاص الذين تعرفهم واستخدام ق�م عائلتنا لجعلها تدرك أهم�ة أن تكون صادق

 واالختالفات."
 

 و�ي أمر / مقدم رعا�ة ماه�ة كون لم عنالتع
  

ي المدرسة االبتدائ�ة ك�ف يتم 
ي   خلق يتعلم األطفال �ن

الح�اة ، والحمل والوالدة ، وسوف نقوم بتحد�ث هذا التعلم �ن
ي المستقبل ب

ا أن �فكر الشباب �ن ي أن �كونوا ، إذا كانوا   خصوصالمدرسة الثان��ة. ن��د أ�ض�
ن�ع الوالدين الذين يرغبون �ن

ل. ي��دون بالفعل إنجاب أطفال. �مكنك أ�ض�  ن ي الم�ن
 ا دعم هذا التعل�م حول األبوة �ن

 
ي  ال�ون و�ي أمر والتفك�ي  •

�ساعد الشباب ع�   و�ي أمر  كونةماه�. إن التعلم عن صبحه�ن�ع الوالد الذي س �ف
ات الشخص�ة لمساعدة طفلك ع� التعلم ، ومساعدته  مدى أهم�ة هذە فهم  الوظ�فة. �مكنك استخدام الخ�ب

  .  ع� فهم والتعرف ع� كل ما تفعله من أجله ، منذ أن كان طفً� حيت سنه الحا�ي
ع�    – األوالد والبنات ع� حد سواء    –. عندما �ستطيع ، �مكنك �شجيع طفلك  أش�اء مهمة حول نمو الطفل •

ي العائلة ومساعدتهم ع� مالحظة وفهم أهم�ة الحب والرعا�ة واللعبقضاء الوقت  
 مع األطفال �ن

 

 أهم�ة االستماع والتحدث
  

ي المكان المناسب 
ي بعض األح�ان تحتاج فقط إ� أن تكون �ن

ي تلك اللحظات س�ظهر طفلك  و�ن
ي الوقت المناسب. �ن

�ن
ا ، أو ر�ما س�مشاعر تلتقطها ، ر�ما سيبدو وكأنه بحاجة إ� إخبارك أو  ي   ط�ح سؤالك شيئ�

السؤال للتو. ل�س هناك شك �ن
ي بعض األح�ان. ول�ن عندما  أو مقد�ي  كونكم آباء  أن

ا �ن ا صعب�  الدردشة  قم ب،  لك �كون ذلك ممكنا الرعا�ة أمر�
  

ء"يتعلق األمر بالحد�ث عن القضا�ا. إنه �عرف أنه �مكنه  ي ته أنه ال يوجد   لقد  –أفراد األ�ة اآلخ��ن  إ�إ�ي أو  الم�ب أخ�ب
 موض�ع محظور ". أي 

 

 ضبع كتب للقراءة مع
  

ي المدرسة ، والبعض اآلخر  لدينا متواجدة بعض هذە ال�تب 
إذا لم �كن لديهم   –من المكتبة المحل�ة   �مكنك استعارتها �ن

 ! بقرائتها   طلبها لك. استمتعكون من الممكن لهم هذە ال�تب ، فقد يت 
 

ا   �ت كتاب� ح بم��د من التف"اش�ت ي تحدث عندما يتحول الطفل إ� مرحلة  ايتعلق بالبل�غ ��ش ات اليت ص�ل جميع التغي�ي
ي من اإلحراج الشد�د ، ل�ننا نتحدث ب�احة عن العواطف والجنس ، وما إ�   �ت ال�تاب فقط إلنقاذ ابين البل�غ. اش�ت

 ذلك. " 
  

ي أذنيها ، 
ا االستماع وتضع أصابعها �ن ي ال�تب."  "إنها ال ت��د حق�  لذلك أش�ت

 
ء إنه  ي

ا�ش  It’s perfectly normal - طب��ي تمام�
�ي ( ي هار�س وما�كل إم�ب  ) ISBN 978-0-763-62610-5روىب

 والجنس والصحة الجنس�ة.  مو حول تغي�ي األجسام والن كتاب 
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  Usborne facts of Life: Growing up – النمو  أوسبورن: حقائق الح�اة 

�د�ث (  )ISBN 0-7460-3142-4سوزان م�ي
ات الجسم والجنس.  ؟ لماذا يتغ�ي جسدي؟ لماذا أشعر باختالف؟ كتاب عن المراهقة ، تغ�ي  ماذا �حدث �ي

  
؟ ي   ?Personal Hygiene? What’s that got to do with me - النظافة الشخص�ة؟ ما عالقة ذلك يب

 ) ISBN 978-1-84310-796-5��ي (بات ك� 
إ�   ذات الرائحة ال���ــهةنفس المن  –عادات ج�دة للح�اة  يتبين �قدم النظافة الشخص�ة و�علم المهارات األساس�ة و�

ن ذي الرائحة ال���ــهة والم��د. الظافر األ   قذرة إ� اإلبطني
  

  Let’s Talk about Sex  -  لنتحدث عن الجنس
ي هار�س (  ) ISBN 978-1-84428-174-9روىب

ن بما �حتاجون إ� معرفته عن الجنس.  ن والمراهقني  و م�ح  متواضعكتاب �خ�ب المراهقني
 

  The Little Book of Growing Up –  النمو عن ال�تاب الصغ�ي 
 ISBN 978-0-340-93099-1ف�ك باركر 

.  ح�ض كل ما تحتاج معرفته حول البل�غ وال ي كتاب واحد صغ�ي
 �ن

  
ء أردت أن �سأل عنه عن     ي

                                                                    خرىاأل الذكور عضاء القض�ب وعن أكل �ش
      -  Everything you ever wanted to ask about willies and other boys’ bits                            

  -أسئلة ومخاوف  جميع األوالد ل)  ISBN 1-85340-634-1ت��ش�ا ك��تمان ، د. ن�ل س�مبسون ، د. روزماري جونز (
 المؤلفون يردون ع� هذە األسئلة. 

  
 ل�ن تحتاج أن تعرفه)  �سأله(كل ما ال ت��د أن  ح�ضالكتاب 

The Period Book (Everything you don’t want to ask but need to know)  
 ) ISBN 0-7499-1705-9كار�ن غراف�ل (

ي مع الدورة الشه��ة. 
ي تأىت ات الجسد�ة والعاطف�ة واالجتماع�ة اليت  كتاب عم�ي �ج�ب ع� أي أسئلة حول التغ�ي

  
  Living with a willy -  بقض�بالع�ش 

 ) ISBN 0-330-33248-1ن�ك ف��ش (
ي وما �حدث لهم  عن أجساد الصيب

  
  

ي األسفل ما الذي �حدث هناك
  ?What’s going on down there - ؟�ف

 ) ISBN 0-8027-7540-3كار�ن غراف�ل (
ي طرحها 

ي �جد األوالد صع��ة �ن  أج��ة ع� األسئلة اليت
  

  Stories for boys who dare to be different - الذين �جرؤون ع� االختالفقصص لألوالد 
 )ISBN 978-1-78747-198-6بن بروكس (

وا العالم.   مشهور�ن) الذين غ�ي
ً

ن (الذين أصبحوا مشهور�ن ول�سوا رجا�  حكا�ات حق�ق�ة للفت�ان المذهلني
  

http://www.rshp.scot/
http://www.rshp.scot/


www.rshp.scot 
admin@rshp.scot rshp 

بتعل�م 
العالقات  

الصحة  و 
الجنس�ة 
 واألبوة 

 2019أغسطس   //  www.rshp.scot إطلع ع�م��د من المعلومات ، للألغراض التعل�م�ة. ل ةمعد �اتالمصدر التعل��ي // كل المحت� 

 

ن   ا�ة بني ي  التعل�م ومصلحة   ،المحل�ة والسلطات مصلحة الصحة الوطن�ة مجالسبدعم من �ش
 اسكتلندا  �ن

 والحكومة االسكتلند�ة ووكاالت القطاع الثالث 
  

  

  Goodnight stories for rebel girls -ات قصص ل�لة سع�دة للفت�ات المتمرد
 )ISBN 978-0-141-98600-5إ�لينا فاف��ي وفرا�ش�سكا كافالو (

 قصص النساء البطالت (بعضهن مشهورات و�عضهن غ�ي مشهورات) من جميع أنحاء العالم 
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