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Child Protection Education - Stage 5
Information for parents and carers

تعليم حماية الطفل

معلومات لآلباء ومقدمي الرعاية

اسم المدرسة
Name of school

الصف / الصفوف المشاركة

Participating Year/s
عدد الدروس في األسبوع

Number of lessons per week
مسؤول االتصال بالمدرسة
School contact person

رقم الهاتف لالتصال

Contact telephone number

أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية

سيشارك طالب هذا العام يف الصفوف املبّينة أعاله يف موضوع إلزامي هو التنمية الشخصية والرتبية الصحية 

.)Personal Development, Health and Physical Education) (PDHPE) والبدنية

يشمل جزء من برنامج PDHPE يف مدرستنا تعليًما إلزامًيا لحماية الطفل. ويعالج جزء من املحتوى الذي يتم 

تدريسه يف تعليم حماية الطفل قضايا حساسة. ستقوم املدرسة بتدريس هذا املحتوى بطريقة مناسبة لسن 

الطالب.

تبّين الصفحة التالية املحتوى املحّدد الذي سيتم تغطيته يف تعليم حماية الطفل.

 ملزيد من املعلومات حول تعليم حماية الطفل، انتقل إىل 

Child protection and respectful relationships education (تعليم حماية الطفل والعالقات املحرتمة) 

عىل موقع PDHPE التابع لوزارة التعليم.

عدد الدروس األسبوعية يف هذا الفصل الذي سيتم تدريس تعليم حماية الطفل فيه مبين أعاله.

إذا كنت ترغب يف الحصول عىل مزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال بمسؤول االتصال باملدرسة الذي يظهر 

اسمه ورقم هاتفه أعاله.

 

خدمة الرتجمة الهاتفية

إذا كنت بحاجة إىل مرتجم شفهي ملساعدتك عىل االتصال باملدرسة، ُيرجى االتصال بخدمة الرتجمة الهاتفية 

عىل الرقم 50 14 13 واطلب مرتجًما بلغتك. سيتصل عامل الهاتف باملدرسة ويحصل عىل مرتجم عىل الخط 

للمساعدة يف املحادثة. لن يتم استيفاء رسم منك عن هذه الخدمة.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

املدير/ة  

Arabic

)Principal)

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education


يشمل املحتوى الذي سيتم تغطيته يف تعليم حماية الطفل ما ييل: 

Arabic

The content which will be covered in child protection education includes:

(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 5 content.)

المعايير والصور النمطية والتوقعات فيما يتعلق بالهوّية

Norms, stereotypes and expectations in relation to identity
تقدير التعددية والشمولية

Valuing diversity and inclusivity
تطوير عالقات متساوية ومحترمة

Developing equal and respectful relationships

تقييم التصرفات والمواقف بأنها آمنة أو غير آمنة

Assessing behaviours and situations as safe or unsafe
السلطة اإليجابية والسلبية في العالقات

Positive and negative power in relationships

اإلساءة واإلهمال

Abuse and neglect
التعّرف على المواقف المسيئة واالستجابة لها

Recognising and responding to abusive situations

الجنس والعنف

Gender and violence
التمييز والتحّرش والتحقير

Discrimination, harassment and villification
إستراتيجيات إلدارة المواقف غير اآلمنة والمسيئة والعنيفة في العالقات

Strategies to manage unsafe, abusive and violent situations in relationships

التواصل والترابط وطلب المساعدة

Communication, connections and asking for help

الخيارات الجنسية وأهمية الموافقة

Sexual choices and the importance of consent

الوصول إلى الشبكات والخدمات للحصول على المشورة والدعم

Accessing networks and services for advice and support
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