
الجنسية بالصحة والتثقيف والسالمة الشاملة الشخصية الصحة أهمية

الصحة مظلة تحت الصفوف جميع في للطالب التدريس أن األبحاث توضح

شامل بشكل إجراؤه يتم عندما  - الجنسية بالصحة والتثقيف والسالمة الشخصية

 الصحية المشكالت منع أيًضا  ويمكنه. باالنتماء والشعور بالنفس الثقة يعزز -
i ii. العنف أشكال من والعديد المراهقين عند فيه المرغوب غير والحمل

الصحي والتثقيف الشاملة الشخصية والسالمة للصحة إلينوي في التعلم معايير

من دقيقًا  دليالً  الموضوعات هذه تدريس تختار التي للمناطق توفر الجنسي

على وحريص الثقافي المستوى على ومتجاوب األدلة على ومبنيًا  الطبية الناحية

 . الصفوف جميع في عمر لكل مناسب تعليم على للحصول الصدمات تجنب

 إلى التحدث في أساسيًا  دوًرا األوصياء /اآلباء يلعب :األوصياء /الوالدين  دور
 األوصياء /لآلباء عديدة طرقًا  القانون ويوفر الجنسية، الصحة حول أطفالهم

 يجوز ذلك،  إلى باإلضافة. الطالب يتلقاها  التي التعليمات وإدراك للمشاركة
 .التدريس من النوع هذا تلقي من طالبهم منع األوصياء /للوالدين

والسالمة للصحة إلينوي في التعلم معايير فإن الوالية، قانون يقتضيه لما  ووفقًا 

للتربية الوطنية المعايير هي الشاملة الجنسية الصحة وتثقيف الشخصية

 iii: فروع سبعة في إلينوي معايير تنظيم تم وقد. الجنسية

الصحية والعالقات الموافقة •

األعضاء ووظائف التشريح علم •

للمراهقين الجنسي والنمو البلوغ •

والتعبير الجنسية الهوية •

والهوية الجنسي التوجه •

الجنسية الصحة •

األشخاص بين العنف •

.للمقاطعات اختياري أمر إلينوي في الجنسي التثقيف تقديم

الصفوف في  للسالمة أساس وضع إن :ابتدائية  مدرسة

. الصحية والعالقات والحدود الموافقة  عن يعلمنا المبكرة
األعمار  في الجنسي لالعتداء عرضة أكثر  يكونون األطفال"

 عن لإلبالغ العمر  متوسط. عاًما 13 و 7 بين تتراوح التي
 iv." الوطني المستوى على سنوات 9 هو  االعتداء

 من المرحلة هذه في التدريس يعد :اإلعدادية المدرسة
صحي، مدرسي مناخ  في المساهمة  في رئيسيًا عامالً  التعليم

العقلية الصحة وتحديات واالنتحار  التنمر  منع عن فضالً 

.الشخصية والمضايقات  اإلنترنت عبر  األقران ومضايقات 

من  يقتربون الذين الطالب يكتسب: الثانوية  المدرسة

في بما العالقات، في للدخول وأدوات مهارات البلوغ مرحلة

 . الصحية الجنسية العالقات ذلك

 على  ISBE في  الصحة قسم مع تواصل: أسئلة
sexualhealtheduction@isbe.net. 

www.isbe.net/sexualhealth :التوجيه عرض
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