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Child Protection Education - Stage 2
Information for parents and carers

Pendidikan Perlindungan Anak

Informasi untuk orangtua dan pengasuh
Nama sekolah
Name of school
Kelas (Year) yang mengikuti
Participating Year/s
Jumlah sesi pelajaran per tahun
Number of lessons per week
Narahubung sekolah
School contact person
Nomor telepon narahubung
Contact telephone number
Dengan hormat
Tahun ini para siswa di kelas-kelas (Year) yang tertera di atas akan mengikuti mata
pelajaran wajib yaitu Pengembangan Pribadi, Kesehatan dan Pendidikan Jasmani (Personal
Development, Health and Physical Education (PDHPE)).
Pendidikan perlindungan anak wajib merupakan bagian dari program PDHPE sekolah ini. Sebagian
muatan yang diajarkan dalam pendidikan perlindungan anak berkenaan dengan masalah-masalah
sensitif. Sekolah akan menyesuaikan cara mengajar muatan ini dengan usia siswa.
Muatan spesifik yang akan dicakup dalam pendidikan perlindungan anak tercantum dalam
halaman berikutnya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendidikan perlindungan anak kunjungi bagian Child
protection and respectful relationships education (Pendidikan perlindungan anak dan hubungan
yang saling menghormati) pada situs web PDHPE Departemen Pendidikan.
Jumlah sesi per minggu dalam termin ini untuk pengajaran pendidikan perlindungan anak tertera
di atas.
Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi narahubung sekolah
yang nama dan nomor teleponnya tertera di atas.

Layanan Juru Bahasa Telepon
Jika Anda membutuhkan juru bahasa untuk membantu Anda menghubungi sekolah, silakan
menelepon Layanan Juru Bahasa Telepon di 13 14 50 lalu mintalah juru bahasa dalam bahasa
Anda. Operator akan menelepon sekolah dan menyambungkan Anda dengan juru bahasa untuk
membantu percakapan. Anda tidak dikenai biaya untuk layanan ini.
Hormat saya

Kepala Sekolah (Principal)
Indonesian

Muatan yang akan dicakup dalam pendidikan perlindungan anak antara lain:
The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 2 content.)
Hak dan tanggung jawab
Rights and responsibilities
Hak dan tanggung jawab dalam suatu hubungan
Rights and responsibilities in relationships
Emosi dan tanda bahaya dalam berbagai situasi
Emotions and warning signs in different situations
Kekuasaan dalam hubungan
Power in relationships
Bagian-bagian tubuh pria dan wanita dan perubahan yang terkait dengan pubertas
Male and female body parts and puberty related changes
Hubungan positif dan jejaring dukungan untuk menangani perubahan
Positive relationships and support networks to manage change
Stereotip gender dan ekpektasi
Gender stereotypes and expectations
Jenis-jenis penganiayaan
Types of abuse
Perilaku merundung (bullying) dan strategi untuk meminta bantuan
Bullying behaviour and strategies to ask for help
Mengenali dan menanggapi situasi yang aman dan tidak aman
Recognising and responding to safe and unsafe situations
Strategi untuk tetap aman dan meminta bantuan
Strategies to stay safe and ask for help
Berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain secara hormat
Communicating and cooperating with others in a respectful way
Membuat keputusan terinformasi dan aman
Making informed and safe decisions

Indonesian

