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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 الم
   :درسةالتعلم �ف

 

ي  معلومات 
لآلباء ومقد�ي الرعا�ة حول التعلم �ن

لث والرابعثاستوى الالم  
 

ي  شابعندما �كون 
ي المدرسة الثان��ة ف�مكن أن نال�ن

  ما �سم�ه يتعلم ف� معظمهم قول أنسنة األو� والثان�ة والثالثة �ن
ي أن المعلم �مكنه أن �قرر ما هو أفضل نهج للفصل   من خالل التعلم  . لث والرابعثاالمستوى ال ي المدرسة �عين

ن �ن مست��ني
 . ع� انفراد لشاب لأو 

  
ي 

ي المستوى الثاىن
�مكن لمعلم طفلك التحدث معك حول هذا الموض�ع.  و  -قد �ستف�د طفلك من تعلم بعض المواد �ن

ي المستوى الرابع �طور أ��� بعض الموضوعات 
ن المستوى الثالث والرابع هو أن التعلم �ن  . بقل�لالفرق بني

 
ي المدرسة يتعلق إّن 

ي أمان، النمو، أجسامهمبالعالقات جزء من تعلمنا �ن
  ، السالمة العاطف�ة، الجندر، وك�ف نكون �ف

ذي تعلمنا للصحة والرفاه�ة  هو جزأ  لو   . الجنس والنشاط الجن�ي وأول�اء كوننا 
�
العالقات ، الصحة  بتعل�م �س�  وال

ي نتو الجنس�ة و األبوة.  ي هذا المستوى:  علمها ف�ما ��ي األش�اء الرئ�س�ة اليت
 �ن

 
 :  ما ��ي  شبابعندما يتعلق األمر بالعالقات يتعلم ال 

 استهواء اآلخ��نالغرام�ة و العالقات  •
 ع� مايرام جعل العالقات  •
ام اآلخ��ن وأهم�ة  • نت - اإلحساناح�ت  لوجه وع� اإلن�ت

�
ي عالقاتنا وجها

 . �ن
 

ي  ن�و البعندما يتعلق األمر 
 : ما ��ي  شبابعلم اليت أمان�ف

ن وأذك�اء آمن �ف نكونوسائل التواصل االجتما�ي وك • نت لدى استعمالني    اإلن�ت
   نعن�ه بالموافقةما  •
ي العالقات  المعاملة إساءة •

ن اإلعتبار – �ن �ك ،  غواء اإل   مع األخذ بعني ي ال�ش
، االستغالل الجن�ي ، التحكم �ن

 اإل�راە والعنف 
 المواد اإلباح�ة   •
ا ( •  )STIsاألمراض المنقولة جنس��
ي  دعمللمساعدة والإل�ه   من �مكنهم الذهاب •

  . ك مصالح الصحة الجنس�ةذلبما �ن
 

:   شبابيتعلم الجسمهم التعلم عن بالنمو و عندما يتعلق األمر    ما ��ي
(الح�ض)    يتضمن ذلك الدورة الشه��ة –  الفت�ات والفت�ان مع نموهم ومشاعر  ك�ف تتغ�ي أجساد و  البل�غ •

 . والعادة ال��ة
 

:   شبابيتعلم السالمة العاطف�ة بالعندما يتعلق األمر   ما ��ي
 باالنفعالالشعور  •
 عنا�ة بأنفسهم و�اآلخ��ن ال •
ي يتعرض لها الشباب •  صورة الجسد والضغوط اليت
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:   شبابيتعلم ال جندر أو الن�ع بالعندما يتعلق األمر   ما ��ي
 ن�ع الجنس \ الجندرالنمط�ة القائمة ع� صور ال •
 المساواة   •
 ي��دون أن �كونوا  �ات كما أو الفت �انأي ن�ع من الفت أنه �مكن لهم أن �كونوا  •
 النس��ة  •
•  .  التحرش الجن�ي

 
:   شبابيتعلم ال  مقد�ي الرعا�ة\ أول�اء بكوننا عندما يتعلق األمر   ما ��ي

ي ن�ع األ نو أول�اء  كون نأن  •
 س�صبحون   نالذي ول�اءفكر �ن

 ح�اة الوالدين   �غ�ي  فلأن إنجاب طك�ف  •
ي ذلك أهم�ة  •

 الرعا�ة واللعب لألطفال والرضع. أش�اء مهمة حول نمو الطفل بما �ن
 

:   شبابيتعلم ال  س والممارسة الجنس�ةجنبالعندما يتعلق األمر   ما ��ي
 رضا سن ال •
ي �مكن أن �شعر بها الشباب �شأن ممارسة الجنس  •  الضغوط اليت
ن أو ثنائي ات أو أن بعض الناس مثل� •   و مثليني

�
ن جنس�ا  الجنس أو متحولني

ا  • ا ممتع�  �جب أن �كون الجنس شيئ�
ي الذكري  •

 الحمل ووسائل منع الحمل والوا�ت
 لدى الب�ش  ما نعن�ه عندما نتحدث عن النشاط الجن�ي  •
 فكرة الحقوق الجنس�ة •

 
ي المدرسة؟

 ك�ف نتعلم �ف
ي هذا ال  شبابال 

ا بك�ف�ة    سن�ن ي العالقات  ،  مع بعضهم البعضالناس    تعاملفضوليون. إنهم مهتمون حق�
والتفك�ي  التفك�ي �ن

ن أن الشباب. والتعرف ع� أجسادهمالمسبق عن الجنس  ي حني
ي المدرسةو  �صبحون أ��� استقالل�ة و�ن

،   مهم  التعلم �ن
ا ع� والديهم ومقد�ي الرعا�ة لرعايتهم وحبهم و  ومساعدتهم ع� تعلم سلوك�ات وق�م    العنا�ة بهمإال أنهم �عتمدون أ�ض�

ي المدرسة الح�اة. سنستخدم 
نتوالمواد المحادثات �ن  لدعم التعلم حول الصحة والرفاه�ة.   المتوفرة ع� اإلن�ت
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