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

 االسكتلند�ة ووكاالت القطاع الثالث والحكومة 
  

  

ي الم
   :درسة التعلم �ف

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

ي ال
ثاين  

 
ي 

ي  سابعوال  سادسوال خامسال  صفالعندما �كون طفلك �ن
ي    P7أو   P6أو  P5  ،ابتدايئ

نقول أنه يتعلم �ن
ي المستوى ال 

ا ثاين ي هذا المستوى أ�ض�
ي وقت . بالنسبة لبعض األطفال ، �مكن أن �كون التعلم �ن

جزء من تعلمنا  إّن . أو سابق الحق �ن
ي المدرسة يتعلق 

، الحمل، الوالدة وماه�ة كوننا آباءبالعالقات  �ن ي أمان، النمو، أجسامهم وك�ف تبدأ ح�اة الب�ش
  \ وك�ف نكون �ف

ذي  تعلمنا للصحة والرفاه�ة  هو جزأ  لو  مقد�ي الرعا�ة. 
�
ف�ما ��ي األش�اء  و العالقات ، الصحة الجنس�ة و األبوة. بتعل�م �س� وال

ي نت ي هذا المستوى:  علمها الرئ�س�ة الئت
 �ن

 
 :  ما ��ي  عندما يتعلق األمر بالعالقات يتعلم األطفال 

ن (التن�ع)  و  م من نوعه ين ف��د  همما الذي �جعل •  ما �جعل الناس ع� حد سواء وما �جعلنا مختلفني
 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 •
 واستهواء اآلخ��نالعالقات الغرام�ة  •
ام اآلخ��ن وأهم�ة أن نكون   • ن اح�ت نت – طيبني ي عالقاتنا وجها لوجه وع� اإلن�ت

 .  �ن
 

ي عندما يتعلق األمر 
 : طفال ما ��ي علم األ يت  أمانبكوننا  �ف

ن وأذك�اء آمن �ف نكونوسائل التواصل االجتما�ي وك • نت  لدى استعمالني    اإلن�ت
   الشعور باألمان وعدم األمان •
ي �مكن أن تحدث للطفل  المعاملة أنواع مختلفة من إساءة •    واإلهمال الئت
   ما نعن�ه بالموافقة  •
   دعم وال للمساعدة إل�ه  من �مكنهم الذهاب  •

 
: يتعلم األطفال هم د جس التعلم عن بالنمو و عندما يتعلق األمر    ما ��ي

 لخ�اراتاتخاذ القرارات وا  •
 االعتناء بجسمهم والحفاظ ع� نظافتهم •
 البل�غ وك�ف تتغ�ي أجسام ومشاعر الفت�ات والفت�ان مع نموهم   •
ي الذكري. ماهو "ممارسة الجنس" و  ه�ةما  •

 منع الحمل والوا�ت
 

   رعا�ةمقد�ي ال  \ معىف أن نكون أول�اءوالحمل والوالدة و   بالوق�ع حاملعندما يتعلق األمر 
 ؟ األطفال تم انجاب�ف ي ك •
 ك�ف يولد األطفال؟  •
ي ن�ع األ�ي تفكالو معئن أن نكون أول�اء  •

 ه صبحون �الذي س  ول�اء �ن
 

ي المدرسة؟ 
 ك�ف نتعلم �ف

ي هذا ال 
ا بك�ف�ة  سناألطفال �ن من  والشك ، والتعرف ع� أجسادهم مع بعضهم البعض الناس  تعاملفضوليون. إنهم مهتمون حق�

ي و .  أن تكون لديهم أسئلة عن الجنس
ا ع� والديهم ومقد�ي الرعا�ة  ع� الرغم من أهم�ة التعلم �ن المدرسة ، إال أنهم �عتمدون أ�ض�

ي المدرسة ومساعدتهم ع� تعلم سلوك�ات وق�م الح�اة. سنستخدم   العنا�ة بهملرعايتهم وحبهم و 
المحادثات واأللعاب والرسم  �ن

ي  ي هذا المورد   وكتب القصص لدعم التعلم حول الصحة والرفاه�ة. �مكنك معرفة الم��د عن أ�شطة التعلم الئت
�ستخدمها �ن

 : ي  / level/-https://rshp.scot/second الوطئن
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