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سواالت متدوال در مورد آموزش صحت جنسی در مکاتب دولتی 
Federal Way 2021-22 

 
 فھم دانش آموزان ابتدایی از صحت جنسی چھ می باشد؟ سوال:
دانش  کھ بھ موجب قانون ایالتی الزامی می باشد، ارائھ نمی گردد.، 5، آموزش صحت جنسی قبل از درجھ FWPSدر  جواب:

بر سیستم ایمنی، این کھ پرھیز بھترین راه  HIVدر مورد نحوه عملکرد سیستم ایمنی، نحوه تاثیرگذاری  5آموزان درجھ 
 می باشد، و ھمچنین مھارت ھای خودداری می آموزند. HIVجلوگیری از آلوده شدن بھ 

 
 دانش آموزان چھ زمانی در مورد بلوغ می آموزند؟ سوال:
دانش آموزان ھر زمانی  آموختھ می گردد. 8، و 7، 6، ھر سال یک درس در مورد بلوغ بھ دانش آموزان درجھ FWPSدر  جواب:

 کھ ممکن باشد برای این درس تفکیک جنسیتی می شوند.
 

 از چھ برنامھ درسی برای تدریس صحت جنسی استفاده می شود؟ سوال:
اما، ما از تمام  برای صحت جنسی استفاده می نمایند. KNOWو  FLASHاز برنامھ ھای  Federal Wayمکاتب دولتی  جواب:

این منطقھ ھدایات برنامھ ای را برای حمایت از معلمان در زمینھ  این برنامھ ھا استفاده نمی نماییم.فعالیت ھای موجود در 
تقریبا  8-5ما برای صحت جنسی درجھ ھای  FWPSدر ھدایات برنامھ ای  استفاده از مطالب استفاده شده تدوین کرده است.

 % از مطالب اقتباس شده استفاده شده است.20از 
  

 نھ تضمین می کنید کھ معلمان فقط از درس ھای موجود در این ھدایات استفاده خواھند کرد؟چگو سوال:
این  تھیھ کرده است. KNOWو  FLASHھدایات برنامھ ای مخصوص بھ خود را با استفاده از دروس برنامھ ھای  FWPS جواب:

% از مطالب اقتباس 20ی باشد (تقریبا ھدایات برنامھ ای فقط شامل درس ھای گزینش شده و مطالب درسی گزینش شده م
را دریافت نمی  KNOWیا  FLASHرا دریافت می دارند، و کل برنامھ  FWPSھدایات برنامھ  FWPSمعلمان  شده).

 دارند، و ھدایت و تعلیم داده می شوند تا فقط از دروس ھدایات برنامھ ای استفاده نمایند.
 

 مطلبی در ھر درجھ تدریس می شود؟خانواده ھا چھ طور بدانند چھ  سوال:
این وقایع بھ خانواده ھا فرصت می دھند تا  را ارائھ می نماید. HIVجلسات معلومات برنامھ ای صحت جنسی و  FWPS جواب:

خانواده ھایی کھ ترجیح می دھند اوالد خود  درس ھا را از قبل ببینند و در مورد نحوه تدریس دروس در ھر درجھ بیاموزند.
روس را دریافت نکنند می توانند ورقھ ھای رسمی مربوطھ را در این واقعھ تکمیل نمایند یا می توانند ھماھنگی ھای الزم این د

 را با دفتر منطقھ انجام دھند.
 

 چگونھ بفھمم این دروس بھ دانش آموز من تدریس خواھند شد؟ سوال:
والدین ھمیشھ می توانند بھ معلم طفل خود  ھ خانھ می فرستند.معلمان قبل از تدریس دروس صحت جنسی در صنف یک نامھ ب جواب:

 تماس بگیرند تا ابھامات آنھا در مورد ترتیب زمانی ارائھ این دروس برطرف گردند.
 

 چگونھ می توانم طفل خود را از این دروس خارج نمایم؟ سوال:
بھ  یا درخواست ویژه در دسترس می باشند. HIVفورم ھای انصراف از طریق جلسات معلومات برنامھ ای صحت جنسی و  جواب:

 HIV/AIDSموجب قانون ایالتی، والدین و سرپرستان باید قبل از خارج کردن اوالد خود از این دوره ابتدا دورس مربوط بھ 
 را مشاھده نمایند.
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 فل خود در خانھ پشتیبانی نمایم؟چگونھ می توانم از ط سوال:
از این دوره بھ عنوان فرصتی برای صحبت کردن در مورد ارزش  از طفل خود بپرسید در کالس چھ چیزھایی می آموزد. جواب:

طفل خود را تشویق کنید سواالت و مشکالت خود  ھا، باورھا، و انتظارات خانواده خود در مورد صحت جنسی استفاده نمایید.
 ما یا یک فرد کالن امین دیگری مطرح نماید.را با ش

 
 این برنامھ چگونھ برای استفاده گزینش شد؟ سوال:
با ھم مالقات کردند تا برنامھ ھای آموزش صحت جنسی را  18-2017یک تیم متنوع از اشخاص ذینفع طی سال درسی  جواب:

ما در زمستان سال  ایالتی و قانون جوان صحیح بررسی کرد.این تیم انطباق برنامھ ھای درسی را با قوانین  بررسی نمایند.
چھار جلسھ اجتماعی تشکیل دادیم و نظرات والدین در مورد استانداردھا و برنامھ ھای صحی مورد بررسی را دریافت  2018
با  FWPSیات برنامھ بعد از تایید توسط ھیئت مربوطھ، معلمان از نظرات خانواده ھا و قوانین ایالتی برای تدوین ھدا کردیم.

  استفاده از منابع اقتباسی استفاده کردند.
 
 
  


