| وزارة التعليم يف NSW

Child Protection Education - Early Stage 1

تعليم حماية الطفل

Information for parents and carers

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

املبينة أعاله يف موضوع إلزامي هو التنمية الشخصية والرتبية الصحية
سيشارك طالب هذا العام يف الصفوف
ّ
والبدنية (.)Personal Development, Health and Physical Education) (PDHPE

إلزاميا لحماية الطفل .ويعالج جزء من املحتوى الذي يتم
تعليما
يشمل جزء من برنامج  PDHPEيف مدرستنا
ً
ً
تدريسه يف تعليم حماية الطفل قضايا حساسة .ستقوم املدرسة بتدريس هذا املحتوى بطريقة مناسبة لسن
الطالب.
املحدد الذي سيتم تغطيته يف تعليم حماية الطفل.
تبين الصفحة التالية املحتوى
ّ
ّ

ملزيد من املعلومات حول تعليم حماية الطفل ،انتقل إىل
( Child protection and respectful relationships educationتعليم حماية الطفل والعالقات املحرتمة)
عىل موقع  PDHPEالتابع 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 املعلوماتُ ،يرجى االتصال بمسؤول االتصال باملدرسة الذي يظهر
اسمه ورقم هاتفه أعاله.

خدمة الرتجمة الهاتفية

إذا كنت بحاجة إىل مرتجم شفهي ملساعدتك عىل االتصال باملدرسةُ ،يرجى االتصال بخدمة الرتجمة الهاتفية
مرتجما بلغتك .سيتصل عامل الهاتف باملدرسة ويحصل عىل مرتجم عىل الخط
عىل الرقم  13 14 50واطلب
ً
للمساعدة يف املحادثة .لن يتم استيفاء رسم منك عن هذه الخدمة.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
املدير/ة ()Principal
Arabic

:يشمل املحتوى الذي سيتم تغطيته يف تعليم حماية الطفل ما ييل
The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Early Stage 1 content.)
المشاعر وردود فعل الجسم
Feelings and body reactions
العالقات مع اآلخرين
Relationships with others

كيف يهتم الناس بعضهم ببعض
How people care for each other

)أجزاء الجسم (الخاصة وغير الخاصة
Body parts (private and non-private)

التغيرات في الجسم والقدرات منذ الوالدة
ّ
Changes in body and abilities since birth

الحقوق والمسؤوليات
Rights and responsibilities
الهياكل األسرية
Family structures

التعرف على المواقف اآلمنة وغير اآلمنة واالستجابة لها
ّ
Recognising and responding to safe and unsafe situations

العالقات اإليجابية وشبكات الدعم
Positive relationships and support networks

إستراتيجيات للبقاء بأمان وطلب المساعدة
Strategies to stay safe and ask for help
اللمس المناسب وغير المناسب
Appropriate and inappropriate touching
طرق إلظهار االحترام لآلخرين
Ways to show respect to others
اتخاذ قرارات آمنة
Making safe decisions

Arabic

