
 

 

 

 

 

 

 ةوالبدني ةالصحي لتربيةا
 أسئلة واجابات 

 

 
   ؟الجديد ما هو منهج التربية الصحية والبدنية

 
يحتاجونها  إن منهج التربية الصحية والبدنية يعطي المدرسين كل ما يحتاجونه لمساعدة الطلبة في تعلم المهارات التي

للحصول على حياة نشطة والصحية. وهذا المنهج ليس بجديد ولكنه فقط تم تجديده حيث أن غالبية هذا المنهج تم تدريسه في 

. وقد تم تطوير هذا المنهج عن طريق بحث وإرشاد اكاديميين وخبراء في العديد من مجاالت العلم 1998مدارسنا منذ عام 

باالضافة على مناقشات تمت مع  وعلم الحركة(لصحة العامة والصحة الجنسية والتربية البدنية ا )بما في ذلك الصحة النفسية
 االهالي والمدرسين والطلبة. 

 
 

 متى سيتم تدريس المنهج الجديد في مدارس المنطقة التعليمية؟

 2016الربيع لعام ولكن لن يتم تدريس الصحة الجنسية قبل فصل  2015سيتم تطبيق المنهج الجديد في سبتمبر 

 

 

 كيف سيعلم االهالي ببدء تدريس الصحة الجنسية؟

ستقوم جميع مدارس على مستوى الفصل الدراسي سيرغب االهالي أن يعلموا متى سيتم مناقشة هذه الموضوع في الفصل. 
على االقل من بدء تدريس الصحة الجنسية في  قبل شهرالمنطقة التعليمية بإرسال خطابات لالهالي في كل مستوى دراسي 

 المنهج. 

 

 أين يمكنني الحصول على معلومات أكثر بخصوص منهج التربية الصحية والبدنية الجديد؟

 

 لقد قامت وزارة التربية بإعداد مواد تعليمية في العديد من اللغات وبعض الموارد الرئيسية التي تم توفيرها هي:

  .نسخ من منهج التربية الصحية والبدنية االبتدائي والثانوي 

 دليل ارشادي لالهالي عن التربية الصحية والبدنية 

 مختصرات لالهالي عن منهج التربية الصحية والبدنية خاص بكل مستوى تعليمي 

 دليل حقائق عن الصحة البدنية والصحية لالهالي 
 وهي موجودة على االنترنت على موقع: 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html  للمستوى االبتدائي 

n.ca/eng/curriculum/secondary/health.htmhttp://www.edu.gov.o للمستوى الثانوي 

 هل سيكون هناك ندوات توعوية لالهالي اذا كانت لدي اسئلة بخصوص المنهج الجديد؟ 

نعم هناك ثالثة ندوات توعوية وهذه فرصة لالهالي لطرح اسئلتهم وللحصول على اجابات السئلتهم والحصول على بيانات 

 اكثر عن المنهج. 
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 يرجى التفضل بحضور أي من الندوات التوعوية المدرجة أدناه: 
 
 
 

 فيرجسون افينيو الشمالي. هاملتون  99.  االربعاء الرابع من نوفمبر  في مدرسة دكتور دافي االبتدائية .                    

 من الساعة الثالثة والنصف  حتى الخامسة مساء.                   
 

 شارع هايالند الغربي,  ستوني  108  الخميس, الخامس من نوفمبر  في مدرسة سالتفليت الثانوية                      

 لساعة السابعة حتى التاسعة مساء. اكريك من                       

 ماجنوليا درايف هاملتون   145  الخميس العاشر من نوفمبر في مدرسة السير االن ماكناب الثانوية.                       

 من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء                      
 

 مناسبة لسن طفلي؟غير هذه المادة كنت اجد  إن            

 اسئلتك واستفساراتك بخصوص المادة المدرجة في المنهج ونحن سنتناقش بكل احترام وحساسية لالجابة على             

 شجعكم على مناقشة مدرسي اطفالكم حتى تكونوا على دراية أكبر باالساليب التدريسية والمواد المستخدمة لتعليم ن            

 أطفالكم. بعد مناقشة المدرسين في حال ال زالت لديكم أيه استفهامات بخصوص تدريس الصحة الجنسية فيرجى            

 ة طفلكم. التواصل مع ناظر مدرس            
 

 

  ي من الحصة؟لكيف يمكنني أن اطالب باستثناء طف            

    على االقل من  قبل شهراستقوم جميع مدارس المنطقة التعليمية بارسال خطابات لالهالي في كل مستوى دراسي              

 بعد النقاش مع المدرس أو المدرسة أنه من الواجب اعفاء طفلكم الجنسية في المنهج . واذا شعرتم   تغطية الصحة              

 من حصص الصحة الجنسية يرجى االتصال بناظر مدرسة طفلكم حيث سيسعى أعضاء االدارة جاهدين اليجاد حل              

  لكل حالة على حدة.              

 

 على الغياب اذا لم يشاركوا في حصص الصحة الجنسية؟ هل سيتم مجازاة أطفالي   
 الطالب.  ذي لم يحضرهال العبء الدراسيستتعامل المدارس مع كل حالة على حدة بحسب الموقف و   


