
  ا�بتدائية بارك ملمسبوري مدرسة

  "والع�قات الجنس تربية "سياسة

   

  : السياسة ھذه توجه التي المدرسة وقيَم افأھد

  

 ومجزياً  دفاً ھ يمتعللل يكونل ويةس نعمل إننا •
  كاملھاب إمكانياتھم لتحقيق ھمتياستق.ل تطويرب المتعلمون يقومس •
  لبيئةلو ين:خرحترام ااو لنفسا حتراما يشجع الذيريص ح مجتمع إننا •
 لثقةا طورت التي داعمة تعليمية بيئة نكّون إننا •

  

 التعريف

 ع�قاتال أھمية فھمب تعلقت اإنھ. والعاطفي والمعنوي البدني التطور ولح الحياة مدىل ميتعل شكلت) SRE ("والع�قات الجنس تربية "إن

 الجنسي لميلوا الجنس  أمورتعليمب أيضاتتعلق نھا إ. الرعايةو والحب وا.حترام لعائليةا والحياة الزواج ذلك في بما المحبةلمتحلية با مستقرةال
  .لتحيزا أو تمييزال بتأييد المدرسة في منقو . إننا. الجنسي النشاط أو الجنسي الميل تشجيع حول تليس اإنھ. الجنسية والصحة

  
 لمدرسةا في للط�ب والجسدية والعقلية والثقافية وا6خ�قية الروحية التنمية تعزيز في بالمساھمة "والع�قات الجنس تربية "تقوم أن يجب

  .لبالغينا حياة وخبرات ومسؤوليات لفرص الط�ب إعدادوب المجتمعفي و
  

ً تنموي يكون أن إلى ويھدف ومتوازن اسعو مدرسي منھج من يتجزأ . اً جزء ھي ا.بتدائية بارك ملمسبوري مدرسة في الجنسية التربية  ا
ً فھم Bطفالل ليتوفر للشخص كامل تطويرب معني إنه. مجموعة أي في ا6طفال وقدرة لسن وم�ئماً   الشخصية لع�قاتلو 6نفسھم، أوسع ا

 .ا.جتماعية والمسؤوليات
  

 ومقدمي الوالدين مع بالمشاركة بفعالية المدارس تعمل أن ينبغي. لوحدھا المدارس مسؤوليةمن  ليس "تاوالع�ق الجنس ربيةت" تقديم إن
 . على ا.نترنتالمدرسة موقع على كذلكو لقراءتھا لDخرين متاحة ةالسياس أن كما الرعاية،

  
  المنطقي ا�ساس

 ذلك ومنذ .2000 نوفمبر/الثاني تشرين 1 من اعتباراً  النفاذ حيز 2000 لعام والمھارات مالتعلّ  قانون من الجنسية التربية أحكام خلتد لقد

ً م�ئم غير كوني يذال التدريسو المواد من الط�ب حماية من لتيقنا قانونال بموجب لمدارسا على توجبي التاريخ  والدين العمر عتبارا عدب ا
  .المعنيين للط�ب الثقافية خلفيةالو
  

 إعطاء في سيساعدان المواطنة وتعليم) PSHE(" الشخصي الصحي ا.جتماعي التعليم" أن ا.بتدائية بارك ملمسبوري مدرسة في نعتقد إننا

 يننشطو مطلعين مواطنين ليصبحوا وسليمة واثقة مستقلة حياةب العيش إلى لتؤدي ھال يحتاجون التي والفھم والمھارات المعرفة الط�ب

 من يتجزأ . جزء وإنه ،)PSHE( الشخصي الصحي ا.جتماعي التعليم من جوھري جزء يھ "والع�قات الجنس تربية "إن .ينومسؤول

  .للفرد والعاطفي والفكري الجسدي النمو
  

  ا�ھداف
 الصحية المدارس" مشروع في الواردة اتالتوجيھ ا.عتبار عين في ويأخذ وتنموي شامل برنامج وھ والع�قات الجنس لتربية برنامجنا إن

 إلى نھدف إننا. لعائليةا الحياة وقيمة يةا6خ�ق القَيم ا.عتبار عين في يأخذوال الت�ميذ تشجع طريقةب الجنس تعليم برنامج توفير يتم. "الوطنية
  .البلوغ سن إلى المراھقة وسن الطفولة من ثقةب وا.نتقال اKخرين، احترامو أنفسھم راماحت كيفية واتعلميل الشباب مساعدة

  
  :ھي الجنسية التربية برنامج أھداف

 
 كمواطنين الفعّ  بدور للقيام الط�ب إعداد •
 وآمنة صحية حياة أسلوب تطوير •
 الناس بين الفروقات واحترام جيدة ع�قات تطوير •
 والع�قات والمشاعر والتفكير غاءواNص الك�م في الثقة تطوير •
 أجسادھم عمل كيفية صفوو دالجس أجزاء تسمية •
 والدعم المساعدة لطلب الثقةإعطائھم و أنفسھم حماية •
 البلوغسن Nعدادھم لمرحلة  •

  
  
  

 



  والموارد ا�حكام
 البرنامج لھذا المنطقة خطط مع يتمشى بما الشخصي الصحي ا.جتماعي التعليم برنامج ا.بتدائية بارك ملمسبوري مدرسة طورت لقد

 مع ا6طفال جميع إلى للوصول "والع�قات الجنس تربية" أعمال تصميم تم. "الوطنية الصحية المدارس" مشروعو المواطنة ولمعايير
  .ھمفھمو تھمومعرف خبراتھم مراعاة
 المحافظة توجيھات ضمن "والع�قات الصحة "برامج فروع جميع في له مخططاً  دائما يكون "والع�قات الجنس تربية" بـ المتعلق العمل

لذي ا والعاطفي وا.جتماعي الشخصي التطور ناحية إلى .عتبارا ُيعطى ،"ا6ولى السنوات" تعليم فيو. المتوسط لمدىل التخطيطب المتعلقة
 تعليم علىو المھارات تطوير على التركيز يتم 2 و 1 تينرئيسيال المرحلتين فيو. لھا المخطط والتجارب اليومي الروتين خ�ل من يتكون

  .المختلفة مالتعلّ  أساليب ا.عتبار عين فيلھا  المخطط ا6نشطة ستأخذو. البيولوجية للنواحي فقط الوقت من صغيرة نسبة إعطاء مع الع�قات،
  

  :التالية المسائل ا6طفال سيغطي ا6ساسي، التعليم مستوى في

 

 ا.حتياجات عن والتعبير اKخرين مع والعمل الشخصية والنظافة ا.جتماعية والمھارات اKخرين واحترام يةاNيجاب يةالذاتالھوية  ثقة    *

  ]ا6مور ھذه دعمت التعليمية اتوحدال ،)SEAL( العاطفيةو ا.جتماعية التعلم نواحي [.وا6فعال مالك� عواقبو م�ئمال بالشكل والمشاعر

  

  :التالية المسائل ا6طفال يسيغط ،1 ا6ساسية المرحلة في

  

 والفروقات ،نادأجساب وا.عتناء ،والنظافة ،يةالذات النظر وجھة تأكيدو ،النظراء وضغط ،ا.جتماعية للقَيم المنافي السلوكو ،الصداقات    *

 ا.جتماعية التعلم نواحي[. باKخرين وا.ھتمام ،الذاتي والمظھر ،الجسم أجزاء تسميةو ،الشخصي ا6مان على والحفاظ ،والبنات ا6و.د بين

  .]ا6مور ھذه دعمت التعليمية اتوحدال ،)SEAL (ةالعاطفيو

  

  :التالية المسائل ا6طفال سيغطي ،2 ا6ساسية المرحلة في

  

 ،غيرت؟ت وكيف ،والقيمة الذاتي المظھر الذات، احترام الم�ئم، السلوك الترھيب، ،اNنسانية المشاعر فھم ھا،وأسباب اتالصداق تضارب    *
 ،النظراء ضغط التحديات، والس�مة، النظافة البلوغ، سن التعاطف، اKخرين،ب ا.ھتمام التوقعات، التغيير،ب التعامل والعواطف، المشاعر

 ةالعاطفيو ا.جتماعية التعلم نواحي[. التغيرات وتأثير المراھقة سن بلوغ ،ا.جتماعية للقَيم المنافي السلوك ا.جتماعية، لمسؤوليةا
)SEAL(، ا6مور ھذه دعمت التعليمية اتوحدال[.  

  
  . والع�قات الجنس تربية بشأن العلمي المنھج

  

  :يلي ما ا6طفال سيتعلم ،1 ا�ساسية المرحلة

  
  ينجبونو حواسھم يستخدمونو ننمووي ن وتغذويون تنقلي ،يةالبشر ذلك في بما الحيوانات أن  -
  يةالبشر لBجساد الرئيسية الخارجية ا6جزاء ومقارنة تمييز  -
  كبار ليصبحوا ينمون الذين ا6طفال بإنجاب والحيوانات البشر قومت أن يمكن أنه  -
  حساسيةب اKخرين مع تعاملالو اKخرين، وبين مبينھ الشبه أوجه تمييز  -
  

  :يلي ما ا6طفال سيتعلم ،2 ا�ساسية المرحلة

  
  واNنجاب والنمو التغذية، وتشمل ا6خرى اتلحيواناو لبشرين اب مشتركة الحياة مناھج أن  -
  اNنسان حياة دورةل ا6ساسية المراحل  -
  

. المعني البالغ الشخص / المعلم قبل من وصدق بصراحة مناسبا، ذلك كان أينما ا6طفال، طرحھاي التي ا6سئلة جميع على اNجابة ستتم
 رئيس "أو الفصل مدرس سيقومو .اإليھ بحاجة يكون طفل أي إلى الرعوي جيهوالتو الدعم تقديم من يمكنه وضع في أيضا المعلم وسيكون
 كما .ا6وقات جميع في وتعزيزه النقاش تشجيع وسيتم .المدرسة في لقلقل مثيرة مسائل أي انت ھناكك تم إذا الوالدين بمقابلة دائما "المرحلة

 ةيحساسب ا6سئلةب التعامل نحاول سوف. للط�ب أو للموظفين الشخصي اب.ستجواتستثني  للنقاش واضحة أساسية قواعد إنشاء سيتم
  .الرعاية مقدمي معو والديھم مع الحساسة المسائل مناقشةب للقيام الط�ب توصية للمدرسين يمكن. ا6مر وبواقع مفتوحة بصراحةو
  
 لدروس يمكنو تصرفھم، حرية المدرسون يستخدم سوف الحا.ت ھذه في. مباشرة صريحةال أو صعبةال سئلةا6 على اNجابة يتعين .
 الصحيحة الجسدية المفردات استخدام سيتم ا6وقات افةك في .ا6مر ھذا دعم والفلسفة الديني والتعليم" الشخصي الصحي ا.جتماعي التعليم"
 خاصة ،ويفھمونھا يعرفونھا لغة في فسھمأن عن للتعبير 6طفالا حاجة ا.عتبار عين في أخذن سوف ولكننا الدروس في الصحيح السياق فيو

  .1 ا6ساسية المرحلة في

  



 واضحة معايير ھناك. جيد بشكل والجسدي العاطفي الط�ب نمو دعم المھم من سيكون الثانوية، المدرسة إلى ا.نتقال تسبق التي السنوات في

 تربية" وأھمية تفاصيل بسرد التعليم وحدة بدء قبل 6 و 5 السنة في ا6طفال ھاليأ استشارة سيتم و،السنة ھذه في تدريسه سيتم ما بشأن

  .والع�قات الجنس أمور عن أطفالھم مع التحدث كيفية حول الدعم تقديم وسيتم. "والع�قات الجنس
  

 لتغييراتا المثال سبيل على [2 ا6ساسية المرحلة في  واحد جنس من تتكون مجموعات في" والع�قات الجنس تربية" من جزء تدريس سيتم

  .صغيرة اتمجموع في مناقشات بشكلو بأكمله للفصل لبرنامجا من كبير جزء تدريس سيتمو]. البلوغ سن فترة خ�ل
  

 . الموارد مشاھدة من الوالدين يتمكن سوف
  .السياسة ھذه إطار في التعليم ھيئة مع سوية �ئمةم خارجية وكا.ت من خبراتو موارد استخدام يمكن

  
  الفرص تكافؤ

 وا.جتماعية، الثقافية الخلفيات والعرق، لجنس،ا عن المثال، سبيل على النظر، بغض ا6طفال لجميع أساسي حق ھو الفرص فؤتكا
   .التعليمية ا.حتياجات أو لجسديةا والخصائص الدينية، والمعتقدات

  
  .الفرص تكافؤب علقةالمت بكاملھا المدرسة سياسة تعزيزب ناشط بشكل السياسة ھذه ستقوم الحقوق ھذه لدعم

  
 المنھج من أو المنھج من جزء من أطفالھم سحب للوالدين يحق ،ولكن. "والع�قات الجنس تربية" في للمشاركة الفرصة لط�با جميعل ستتاح
 للنمو البيولوجية يبالنواح المتعلقة الدروس من ا6طفال سحب يتم لن. خطياً  المدرسة إخطار تم وإذا المدرسة مدير مع المناقشة بعد بكامله

  .القومي المنھاج علوم في عليھا المنصوص اNنسان وإنجاب
  

 باعتبار يقوموا سوف. ما طالب لسحب الطلبات ھذه بشأن القرار واتخاذ لنظرل تقديريةال سلطةال المدرسة حكام أو/و المدرسة مدير لدى
  .الط�ب لجميع الصلة وذو متوازن منھج لضمان التزامھا حيث من لمدرسةا على فردي طالب سحب على المترتبة اKثار

  
  ا�طفال حماية

  .ا.بتدائية بارك ملمسبوري مدرسةل الحماية سياسة إلى الرجوع يرجى ،ا6طفال حماية بإجراءات اNدراك الموظفين جميع لدى
  

لتي ا)] ةالمدرس ة مديرنائب (Saxby - اكسبيس السيدة [ وھيالطفل بحماية المتعلقة المسائل جميع عن ى مسؤولوظف مسمّ ملدينا  يوجد
 ي حال قيامف إتباعھا الواجب جراءاتاNلحماية ا سياسة تشملو. مشاكل أية حدوث حال في تتم استشارتھا أقدم مخصص، شخصكبصفتھا 

  .المدرسة وخارج داخل  ك�قلق فيلة لثيرمسائل مالتعبير عن ب طفل

 
  الموظفين والتطويردعم 

اNضافة إلى بيتم دعم جميع الموظفين  س. من المنھج الدراسيھذه الناحيةبلتعامل في ا ا.رتياحبيشعرون . أن بعض الموظفين قد ندرك بننا إ
 ذات تاالع�قوالجنس لذين يتعاملون بالمسائل المتعلقة باوسيتم إب�غ جميع الزوار إلى المدرسة . م�ئلما والموارد والدعم التدريب توفير
  .هامحتوو المتفق عليه  بنية الدرسعاوإتبا.لتزام بھا  منھم من المتوقع يكونسياسات المدرسة، وس، عن الصلة

  
  الحوكمةھيئة 
 الجنس تربية"  يشملالذي والمواطنة" الشخصي الصحي ا.جتماعي التعليم"  منھاجل عنؤومسأحد أعضاء ھيئة الحوكمة لدينا يوجد 

  ."والع�قات
  

  والتسجيل ورفع التقاريرالتقييم 
وسيتم توثيق التقدم في ، "الشخصي الصحي ا.جتماعي التعليم" خ�ل" والع�قات الجنس تربية"  من وحدات كل وحدةواحين عالجةمتم تس

  .Bھاليل التقارير السنوية يفھذه المجا.ت 
  

  والتقييمالرصد 
  المدرسة رصدجدولرصد تنفيذ وفعالية ھذه السياسة في إطار ب" الشخصي الصحي ا.جتماعي التعليم" موضوعالمسؤول عن يقوم س

  ،"الشخصي الصحي ا.جتماعي التعليم" ونظام إدارةالزمني 
  
 التدريس صولففي ستخدم لذي يُ ا، "النموو لعيشا"بالعنوان " دي في دي"ـ  المناقشة نھج التدريس والموارد مثلل الدعوة إلى ا6ھاليتوجه س

  . عادة في فترة الصيفيتموالدروس بداية من واحد  قبل شھر تم ذلكي، لخامسة والسادسةافي السنة 
  

  . بعد ث�ثة سنوات"والع�قات الجنس تربية"سياسة  تم تجديدييجب أن 
  
 الجنس تربية"  و "الشخصي الصحي ا.جتماعي التعليم"  المدرسة المتعلقة بـياسةس تقييم والتعليق علىب" أوفستد " معايير التربيةھيئةتقوم س

 "والع�قات


