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العالقات  بتعل�م 
الصحة الجنس�ة و 

 واألبوة 
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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

ستوى األولالم  
 

ي 
ي عندما �كون طفلك �ن

ي المستوى األول. بالنسبة لبعض   P4أو  P3أو  P2 ، المرحلة الثان�ة والثالثة والرابعة ابتدائئ
نقول أنه يتعلم �ن

ا  ي هذا المستوى أ�ض�
ي وقت األطفال ، �مكن أن �كون التعلم �ن

ي المدرسة يتعلق إّن الحق. �ن
  مو بالعالقات والن جزء من تعلمنا �ن

ذي هذا جزء من تعلمنا للصحة والرفاه�ة و . قصة الطفلوما �سم�ه  وأجسادهم
�
، الصحة الجنس�ة و  العالقات بتعل�م �س� وال

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

 
 :  ما ��ي  عندما يتعلق األمر بالعالقات يتعلم األطفال 

 م من نوعه ين ف��د  همما الذي �جعل •
 العائالت وك�ف تختلف جميع أ�نا  •
ي مثل  -ال�بار الذين قد يهتمون باألطفال مختلف  • ي المدرسة أو الطاقم الطئب

ن أو طاقم الدعم �ن  المدرسني
 األصدقاء تك��ن صداقات و  •
 ي��دون أن �كونوا   �ات كما أو الفت �انأن �كونوا أي ن�ع من الفت  لهم �مكن  هأن تكون فئت وفتاة وأن •
ن (التن�ع)   •  ما �جعل الناس ع� حد سواء وما �جعلنا مختلفني
ام اآلخ��ن وأهم�ة أن نكون   • ن اح�ت  .  طيبني

 
 : طفال ما ��ي علم األ يت�أجسادهم عندما يتعلق األمر بالنمو و 

 لخ�اراتاتخاذ القرارات وا  •
 االعتناء بجسمهم والحفاظ ع� نظافتهم   •
 ك�ف تتغ�ي أجسامهم أثناء نموهم   •
الحلمات   و  ، مؤخرةالقض�ب ، الف�ج ، ال مفردات  من أجسامهم وأسماء أعضاء الجسم الخاصة ؛ �ستخدم أسماء أجزاء  •

 أجزاء من أجسامهم خاصة 
 �جب أال �لمس اآلخرون األجزاء الخاصة من أجسامهم  •
ي  •

ي األما�ن العامة وما ال بأس به �ن
ل�او�ل قبل  رفع ا (ع� سب�ل المثال  المواقف الخاصةما هو السلوك الذي ال بأس به �ن

 ترك الحمام). 
 
: يتعلم األطفال ح�اة اإل�سان ، الحمل والوالدة   ا�ةعندما يتعلق األمر بك�ف�ة بد   ما ��ي

 دورات ح�اة النباتات والحيوانات  •
 الحمل) الوق�ع إنجاب طفل (ك�ف يتم  •
 الحمل وك�ف يولد الطفل   •
 لطفل. ا ما �حتاجه الطفل وك�ف�ة العنا�ة ب •

 
ي المدرسة؟   

 ك�ف نتعلم �ف
ا بك�ف�ة   ي هذا العمر فضوليون. إنهم مهتمون حق�

  ، والتعرف ع� أجسادهم واألطفال مع بعضهم البعضالناس  تعاملاألطفال �ن
ا ع� والديهم ومقد�ي الرعا�ة لرعايتهم وحبهم و ع� الرغم من أهم�ة و . الرضع ي المدرسة ، إال أنهم �عتمدون أ�ض�

العنا�ة  التعلم �ن
ي هذا ال  بهم

ا يتعلق بالتحدث واللعب.    سنومساعدتهم ع� تعلم سلوك�ات وق�م الح�اة. بالنسبة لألطفال �ن ، فإن ال�ث�ي من تعلمنا مع�
ي المدرسة ، سنستخدم المحادثات واأللعاب 

والرسم وكتب القصص لدعم التعلم حول الصحة والرفاه�ة. �مكنك معرفة الم��د  �ن
 : ي ي هذا المورد الوطئن

ي �ستخدمها �ن  / level/-https://rshp.scot/first عن أ�شطة التعلم الئت
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