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Child Protection Education - Stage 5
Information for parents and carers

Хүүхэд хамгааллын талаарх боловсрол

Эцэг эх асран хамгаалагчдад зориулсан мэдээлэл
Сургуулийн нэр
Name of school
Хөтөлбөрт оролцох ангиуд
Participating Year/s
Хичээлийн тоо долоо хоног бүрээр
Number of lessons per week
Сургуулийн холбогдох ажилтны нэр
School contact person
Холбогдох утасны дугаар
Contact telephone number
Хүндэт эцэг эх, асран хамгаалагч танаа
Энэ жил дээр дурдсан ангийн сурагчид Personal Development, Health and Physical
Education буюу Хувь хүний хөгжил, эрүүл мэнд, биеийн тамирын хичээл (PDHPE)-д заавал
хамрагдах ёстой.
Сургуулийн PDHPE хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчид хүүхэд хамгааллын хичээлд заавал
хамрагдах ёстой. Хүүхэд хамгааллын сэдвээр орох хичээлүүд зарим эмзэг сэдвүүдийг
хөндөх учир сургууль энэхүү сэдвийг заахдаа тухайн хүүхдийн нас хөгжилд тохируулан
заах болно.
Хүүхэд хамгааллын боловсролын хүрээнд сурагчдын судлах сэдвүүдийн талаар дараагийн
хуудсанд дурдсан болно.
Хүүхэд хамгааллын боловсролын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй Боловсролын яамны
PDHPE веб хуудасны Child protection and respectful relationships education гэсэн хэсгээр
орж танилцана уу.
Хүүхэд хамгааллын боловсролын хүрээнд долоо хоногт хэдэн удаа хичээл орохыг дээр
дурдсан бопно.
Хэрэв танд нэмэлт мэдээлэл хэрэгтэй бол сургуулийн хариуцсан ажилтантай холбогдоно
уу.Тухайн ажилтны нэр болон утасны дугаарыг дээр дурдсан болно.

Утсан Орчуулгын Үйлчилгээ
Сургуультай холбогдоход таньд хэлмэрч хэрэгтэй бол Утсан Орчуулгын Албатай 13 14 50
дугаараар холбогдож өөрийн хэл дээр орчуулагч хүсээрэй. Орчуулгын албаны оператор
сургуультай болон орчуулагчтай утсаар холбогдон таныг сургуультай ярих боломжийг
олгоно. Энэхүү үйлчилгээ үнэ төлбөргүй байх болно.
Хүндэтгэсэн
Захирал (Principal)
Mongolian

Хүүхэд хамгааллын боловсролын хичээл нь доорх сэдвүүдийг хамрах болно:
The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 5 content.)
Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэв норм, хүйсийн тухай ташаа ойлголт
болон хувь хүний ялгарах шинж тэмдгийн талаар бусдын хүлээлт
Norms, stereotypes and expectations in relation to identity
Олон талт байдал болон тэгш хамааруулалтыг үнэлэн хүндэтгэх нь
Valuing diversity and inclusivity
Тэгш эрхтэй, бие биенээ харилцан хүндэлсэн харьцааг бий болох нь
Developing equal and respectful relationships
Хувь хүний зан байдал болон нөхцөл байдлыг аюултай болон аюулгүй гэж ялгаж мэдрэх
Assessing behaviours and situations as safe or unsafe
Харьцаан дэх эерэг ба сөрөг эрх мэдэл
Positive and negative power in relationships
Хүчирхийлэл болон үл тоомсорлон гадуурхах нь
Abuse and neglect
Хүчирхийлэл бүхий нөхцөл байдлыг таньж мэдэх, түүнд хариу үйлдэл үзүүлэх
Recognising and responding to abusive situations
Хүйсний ялгаатай байдал ба хүчирхийлэл
Gender and violence
Ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, гүжирдлэг
Discrimination, harassment and villification
Аюултай, дарамт хүчирхийлэлтэй харьцаанд байгаа бол үүнийг удирдан
зохицуулах стратеги
Strategies to manage unsafe, abusive and violent situations in relationships
Бие биетэйгээ харилцах, холбогдох, тусламж дэмжлэг эрэх
Communication, connections and asking for help
Сексийн сонголтууд ба зөвшөөрөл авахын ач холбогдол
Sexual choices and the importance of consent
Зөвөлгөө дэмжлэг үзүүлдэг байгууллагуудтай холбогдох
Accessing networks and services for advice and support
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