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 حرضات الأهايل الأعزاء،

 

 كجزء من ادلروس املدرس ية اجلديدة، س يحصل طفكل عىل دروس تثقيفية جنس ية أأيضًا. 

بالغمك بأأهدا  ف وحمتوى هذه احلصة التثقيفية اجلديدة وطريقة تطبيق هذا ادلرس خالل احلصة.هبذه الرساةل نود ا 

ىل نقل املعرفة بغرض تعزيز التمنية الشخصية والتسامح والتفامه املتبادل بني الناش ئني.   هيدف التثقيف اجلنيس ا 

توطيد العالقات الاجامتعية واجلنس ية بني  عىل متكينه من تقرير مصريه، وكذكل من أأجل الفرد ويساعدهذا يضع جحر الأسايس حلياة 

ذا خضعوا لهذا  افراد اجملمتع. لقد ثبت أأن الش باب ميكهنم حامية أأنفسهم بشلك أأفضل بداًل من القيام ابنهتأاكت حدود الأدب اجلنيس ا 

 التثقيف الاجامتعي الرتبوي.

 

متعدد الأس باب بني الشاابت والش بان. ومن املهم أأال يرُتك الش باب سن البلوغ يعترب مرحةل حياة جديدة ترتبط غالًبا ابلشعور بعدم الأمان 

مع  هبذا السن وحدمه مع أأس ئلهتم وجتارهبم بدون أأن يتفاعل معهم املربني اكلأهل واملرشفني الاجامتعيني. املراهقون يقّدرون أأمهية التواصل

ىل حد كبري عىل اهامتمات أأشخاص ابلغني السن، انجضني يف بيئة حياتية ومدرس ية وعائلية سلمية. حم  توايت التثقيف اجلنيس تعمتد ا 

ابلسن احلايل.  ميكن الش باب أأنفسهم. هذا يشمل مناقشة خمتلف مراحل النضوج اجلسدي والنفيس املناسب للقضااي اليت يعيشها الأبناء 

اجلسدي واال حساس ابحلب والعالقات أأن يكون هذا عىل سبيل املثال، سن البلوغ وما يرافقه من مشاعر وأأحاسيس ومعرفة التطور 

مع امحلمية واجلنس واحلنان. ميكن أأيًضا مناقشة الهواايت والأدوار اجلنس ية بني اجلنسني والقوالب المنطية اليت يعرفوها وكيفية التعامل 

 جلنيس.وسائل اال عالم املهمة مع تزويدمه مبعلومات حول وسائل منع امحلل والأمراض املنقوةل عن طريق االتصال ا

 

املهم من هذا تعلمي الش باب بصورة لطيفة تتناسب مع أأعامرمه وأأن نرشح هلم عن اذلي حيصل هبذه املرحةل من العمر والتعرف عىل اجلنس 

 من انحية علمية تثقيفية وكيفية التعامل معه مبسؤوةل وذكل بأأسلوب حمرتم وبأأجواء محمية.

 

ننا نقوم خالل املناقشات بعرض يقرر الش باب أأنفسهم مدى رغبهتم ابملشاركة املكثفة ويف  املواضيع اليت هتمهم واليت لها عالقة ابلتوعية. ا 

رسوم توضيحية ورسومات وبعض الأفالم والألعاب والامترين واطالعهم عىل كتيبات صادرة عيل سبيل اذلكر من  )املركز الفيدرايل 

 للتثقيف الصحي(.

ذا لزم الأمر، سيمت تقدمي هذه ادلروس أأيضًا يف   مجموعات منفصةل عن اجلنسني.ا 

 

ه يسعدان جدًا ومن مصلحة اوالدمك التواصل معهم واطالعهم عىل هذا املوضوع وجيب أأن يعلموا أأنَّمك أأنمت ايضًا عىل اطالع وعىل معرفة هبذ

 ادلروس وأأنمك تؤيدون املشاركة هبذه املواضيع.

 

ذا اكن دليمك اهامتم هبذا الأمر ميكنمك أأيضًا الاطالع عىل الكتيبات "لنتحدث عن احلياة اجلنس ية" املتوفرة عىل صفحة الويب التالية:  ا 
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