
 
 

   

Maureen Paulmeyer 11910 SOUTH KOSTNER AVENUE Joe Rizzo 

 مساعد المدیرة ALSIP, ILLINOIS 60803 المدیرة
 (708) 371-3080 · FAX (708) 396-3798  
 www.dist126.org  
   
   

 أغسطس 2019
 

 أعزاءنا والة أمور المسجلین في المدرسة الثانویة برایري
 
 

 كجزء من المناهج الصحیة ، تشترك District 126 مع قسم شرطة Alsip في تعلیم طالبنا السالمة الشخصیة وسالمة الجسد بطریقة مناسبة
 للعمر. یشدد البرنامج على كیفیة العثور على أشخاص آمنین یمكنك الوثوق بهم إذا حدث معهم موقف مزعج. وهو مصمم لدعم الطالب في كیفیة

 حمایة أجسادهم واكتساب احترام اآلخرین.
 

 تشمل دروس قسم شرطة Alsip لطالب الصف السابع والثامن ما یلي:
 أنت والقانون (یتعامل بنجاح مع التفاعل لتمكین القانون)

 منع االعتداء على األطفال
 العالقات الصحیة

 العصابات وعصابات العنف
 أمان اإلنترنت

 التعرض للكحول
 
 

 باإلضافة إلى شراكتنا مع قسم الشرطة المحلیة لدینا، نحن مطالبون بموجب قانون الوالیة بتقدیم برامج طالب الصف السابع والثامن الذین
 یستكشفون موضوعات تعتبر أساسیة في تعلیم االمتناع لطالبنا. یقدم هذا البرنامج االمتناع عن العالقات الجنسیة ببساطة كنمط حیاة یعتمد على

 خیارات جیدة. عند إتمام البرنامج، سیفهم طالبكم الفضائل األساسیة ودورها في التنمیة الشخصیة واالجتماعیة.
 

 تشمل برامج الصف المحددة ما یلي:
 الصف السابع

 توضیح القیم
 تطویر مهارات التواصل الجید ومهارات اتخاذ القرار.

 استخدام استراتیجیات المناقشة ولعب األدوار للتعامل مع ضغط األقران مثل تعلم مهارات الرفض، وزیادة الوعي الذاتي، وتحسین الصورة
 الذاتیة.

 الصف الثامن
 تقدیم المكاسب االجتماعیة والنفسیة والصحیة التي یمكن تحقیقها عن طریق االمتناع عن العالقات الجنسیة.

 یعلم األسالیب واالستراتیجیات لمقاومة العروض الجنسیة والتعامل مع ضغط األقران. یزید الوعي الذاتي وفهم التأثیرات اإلعالمیة.
 تطویر مهارات االتصال وصنع القرار الجیدة.

 
 

 كما نقدم أیًضا عروض تقدیمیة تربویة تركز على آثار المخدرات والكحول التي یقدمها برنامج التعلیم العالمي للتوعیة الصحیة. ستقدم برامج عالم
 الصحة واالمتناع عن العالقات الجنسیة في دروس التربیة الریاضیة طوال العام الدراسي.
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 إذا كنت تفضل عدم مشاركة طفلك في أي من هذه البرامج، فیرجى إبالغ السیدة Doucet، الموظفة االجتماعیة في المدرسة الثانویة برایري.

 السیدة Doucet والسیدةDuffy  متاحتان لمناقشة البرامج وكذلك معالجة أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لدیكم.
 
 
 
 
 

 باإلضافة إلى تثقیف طالبنا عن السالمة الشخصیة وسالمة الجسم، تبنَّى مجلس التعلیم سیاسة تحظر العنف في المواعدة بین المراهقین. هذه
 السیاسة تعزز ما نأمله في بیئة مدرسیة آمنة لجمیع طالبنا. النقاط البارزة في السیاسة موجودة أدناه.

 
 حظر العنف في المواعدة بین المراهقین

 االنخراط في العنف في المواعدة بین المراهقین التي تحدث في المدرسة، ضمن ممتلكات المدرسة، في األنشطة المدعومة من المدرسة، أو في
 سیارات النقل. ألغراض هذه السیاسة ، یحدث مصطلح "المواعدة بین المراهقین" عندما یستخدم طالب یتراوح عمره بین 13 و 19 عاًما أو یهدد
 باستخدام إساءة جسدیة أو عقلیة أو عاطفیة للسیطرة على فرد في عالقة المواعدة أو یستخدم أو یهدد باستخدام العنف الجنسي في عالقة المواعدة.

 
 هذه السیاسة مرتبطة بالسیاسات التي تحظر مضایقة الطالب، والوقایة من التنمر والتخویف والمضایقة.

 
ق عدم التمییز أو ع أيُّ شخص لدیه معلومات عن حوادث عنف المواعدة في سن المراهقة على اإلبالغ عنها أليِّ موظف في المدرسة أو لمنسِّ  یشجَّ
 لمدیر المبنى أو لمساعد المدیر أو لمدیر الشكاوى. یحصل الطالب في الصفوف 7 و 8 على تعلیم مناسب للعمر كجزء من منهاجهم الصحي الذي

 یتناول هذا الموضوع.
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