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 أعزائنا أهالي منطقة هاملتون وينتورث التعليمية

 أهال بكم في العام الدراسي الجديد ومرحبا بكم معنا في منطقتنا التعليمية حيث نعمل على دعم الطالب لتحقيق كامل قدراتهم. 

منهج وزارة التعليم الخاص بالتعليم الصحي والبدني هذا العام حيث ان هذا المنهج  ادارات مدارس اونتاريو تعمل على تطبيقأن ب ربما قد علمتمو
                          .  1998يحل محل نسخة عام  المراجع 

ة الجنسية. نحن نعلم أن هذا موضوع شائك وأن الصحوإن المنهج الجديد يؤكد على أسس الحياة الصحية والنشيطة حيث يتم تعليم تطور الجسم 
                 . يتعلموا المزيد وليطرحوا أي أسئله لديهملالمتاحة لالسر  الوسائلبعض االهالي لديهم بعض االسئلة لذا فنحن نود أن نخطركم ب

   المنهج الجديد الواقع الذي يواجهه طالبنا    حيث يعكس  تدريس مادة التطور االنساني والصحة الجنسية ليس بجديد في ادارات مدارس اونتاريوإن 
الصحة النفسية،   القبول، العالقات الصحية، –بخصوص الصحة والسالمة حيث يحتوي على مواد جديدة بخصوص مواضيع هامة مثل اليوم 

 اونتاريو.  مقاطعة وهو يعكس شمولية وتنوع سكان -السالمة على االنترنت ومخاطر ارسال رسائل االكترونية جنسية 

فنحن نود أن الجديد مع االدراك التام بأن هذا موضوع شائك بالنسبة لبعض االسر. لذا المنهج  االدارة التعليمية بإعداد هيئتها التدريسية لتدريستقوم 
      نؤكد أن تدريس المنهج الجديد سيتم بأسلوب محترف وبتفهم من أهالي طالبنا. 

لتربية الصحية ا بخصوص منهج ندوات ارشادية ثالثة طالبنا على دراية كاملة بما سيتعلمه ابناؤهم ولهذا السبب فإننا سنعقدنود أن يكون أهالي 
 لالهالي لالستفسار وللحصول على اجابة على اسئلتهم ولالحاطة اكثر بالمنهج. وهذه يعطي فرصة  والبدنية

 

 
 االرشادية التالية: من الندوات يرجى حضور أي 

             فيرجسون افينيو الشمالي. هاملتون من الساعة الثالثة 99..   االربعاء الرابع من نوفمبر  في مدرسة دكتور دافي االبتدائية          
  حتى الخامسة مساء.  والنصف 

  الغربي,  ستوني كريك  من الساعة شارع هايالند  108  الثانوية الخامس من نوفمبر  في مدرسة سالتفليت الخميس           
 حتى التاسعة مساء. السابعة            
         ماجنوليا درايف هاملتون  من الساعة السابعة  145   الخميس العاشر من نوفمبر في مدرسة السير االن ماكناب الثانوية.           
 لتاسعة مساءا تىح          

 

لقد قامت وزارة التربية بإعداد مواد تعليمية في العديد من نحن نعلم بأن االهالي ستكون لديهم رغبة لتعلم المزيد عن منهج الصحة البدنية الجديد. 
 اللغات وبعض الموارد الرئيسية التي تم توفيرها هي:

  .نسخ من منهج التربية الصحية والبدنية االبتدائي والثانوي 

 الهالي عن التربية الصحية والبدنيةدليل ارشادي ل 

 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 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.htm للمستوى الثانوي 
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وينتورث  منطقة هاملتونئلة واالجوبة على صفحة اجابات على استفساراتهم من خالل قسم االسفيمكن لالهالي أن يجدوا  هذاوباالضافة الى 
 المخصصة للتعليم الصحي والبدني وهو الموقع التالي: التعليمية 

curriculum/-ed-http://www.hwdsb.on.ca/elementary/programs/healthphys. 

ن تغطية الصحة الجنسية في قبل شهر على االقل مجميع االطفال في كل مرحلة  هاليالوستقوم جميع مدارس المنطقة التعليمية بارسال خطابات 
   المنهج. 

يث ح استفهامات بخصوص الحصص المدرسية أو اسلوب التعليم فإننا نرحب بمناقشة االهالي مع المدرسين أو ناظرة المدرسةوفي حال وجود أي 
 أعضاء الهيئة التدريسية اليجاد حل لكل مشكلة على حدة. سيسعى 

 ونتقدم بالشكر الجزيل الولياء االمور لمشورتهم المستمرة وللجميع الهتمامهم بهذه المادة الهامة. 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 

 ماني فيجيريدو
 

 مدير التعليم 
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