با حمایت مالی :

تفکر مدرن
طرح ،برنامه برای دعوت گردهمآیی بعد ظهر والدین در مدرسه (مکتب) ابتدایی (کالس های)4 .
موضوع ,,خانواده  ،عشق ودوستی  ،رابطه جنسی و منشأ زندگی انسانها "!
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والدین عزیز ،فرزندان شما در مراحل اولیه بلوغ هستند آنها رشد و تغییر می کنند برخی از کودکان در حال حاضر دررابطه
سواالت زیادی دارند و به دنبال پاسخ هستند  ،به عنوان مثال در اینترنت یا در میان دوستان بعضی اوقات کودکان و
نوجوانان فیلم ها یا عکس های با محتوای پورنوگرافی (مبتذل) را بدست میآورند برخی این مسئله را خنده دار(تمسخرآمیز) ،
جالب  ،هیجان انگیز یا زشت میپندارند دیگران به سادگی این چیزها را ارسال می کنند آنها خود را در معرض پیگرد قانونی
قرار می دهند و اغلب حتی از آن اطالع ندارند اما واقعیت زیر حتی بدتر است :این رسانه ها تصویر اشتباهی از عشق
،دوستی وروابط مشترک را منتشر می کنند این ها گاهی انگیزه خشونت و رابطه جنسی حمایت نشده هستند همچنین می
توانند منجر به بارداری ناخواسته  ،ناامیدی و عقده های حقارت شوند.
والدین و مدرسه (مکاتب) وظیفه آموزش ,روشن سازی دانش آموزان را دراین زمینه بر عهده دارند .مسائلی مانند خانواده ،
عشق ودوستی  ،رابطه جنسی و منشأ زندگی انسانها از مهمترین موضوعات آموزش خانواده و آموزش جنسی است  .در
آینده نزدیک در کالس ها (صنوف) با این موضوع خواهیم پرداخت .دانش آموزان توضیحات حرفه ای  ،حساس و متناسب
با سن را در مورد:








رشد شخصیت و تعیین سرنوشت
تعین محدودیت ها برای محافظت در برابر سوئ استفاده جنسی
خانواده  ،دوستان  ،جامعه و الگوها
منشأ زندگی انسان
بلوغ و بهداشت شخصی
ساختار اندام های تناسلی و پیشگیری از بارداری
پیامدهای حقوقی انتشار محتوای پورنوگرافی(عکس وفیلم های مبتذل)

این مباحث برای دانشجویان بسیار هیجان انگیز یا حتی نگران کننده است .بعد از آن  ،ممکن است آنها بخواهند با شما صحبت
کنند و ازشما سواالت بیشتری بپرسند .بنابراین ما می خواهیم شما را از قبل به گردهمآیی بعد از ظهر والدین دعوت کنیم .ما
در مورد محتوای درس با شما بحث خواهیم کرد و به سواالت شما پاسخ خواهیم داد.
گردهمآیی والدین به تاریخ  ............................ساعت ..................
آدرس.......................... :

برگزار می شود .

نمبر اتاق.............. :

لطفا ً قبل از  ........................به ما اطالع دهید که آیا می توانید در گردهمآیی والدین ما شرکت کنید یا خیر .آیا برای
این گردهمآیی به مترجم  /مترجمه نیاز دارید؟
درصورت نیازبه مترجم لطفا ً هنگام ثبت نام ما را مطلع سازید ویا خود شما سازماندهی ترجمان خود را از طریق شماره تلفن
 0345-21389399با دفتر« SiSAسازماندهنده و میانجی زبان (لسان) در زاکسن-آنهالت» به ما اطالع دهید:
با احترام
.........................................

اینجا را ببرید و آن را به معلم/معلمه کالس بسپارید
لطفا فورم ثبت نام را پر کنید
ثبت نام در گردهمآیی بعد از ظهر والدین به تاریخ .............................
اسم فرزند .........................
من در گردهمآیی بعد از ظهر والدین شرکت می کنم
نخیر
بله
من به یک مترجم احتیاج دارم
بله
اگر چنین است  ،به کدام لسان؟ ..........................
تاریخ  ،محل امضأ ...........................
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