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Dragi părinţi,
conform statisticilor poliţiei 16748 de copii au fost afectaţi de abuzuri sexuale. Tendinţa creşte în
fiecare an. Numărul cazurilor neraportate este chiar mai mare. Majoritatea infractorilor vin din circuitul familiilor si al cunoştinţelor. O mică parte a infractorilor este necunoscută și nu poate fi
subestimată. Copiii aftectaţi au nevoie de ajutorul si încrederea cuiva. Sarcina noastră este de a
proteja copiii de pericole si de a-i ajuta. Atât parinţii cât si şcoala au responsabilitatea de a educa
copiii. Protecția împotriva abuzurilor sexuale este una dintre cele mai importante subiecte în
educația familială și educația sexuală.
In următoarea parte vom trata subiectul „Autodeterminare și sentimente: Corpul meu este al
meu!
Vom discuta despre urmatoarele subiecte:
- Dezvoltarea personalității și autodeterminarea
- demnitatea personală a oamenilor
- sentimentele oamenilor
- stabilirea limitelor- Diferențe și asemănări între sexe
- familie, prieteni, societate
Aceste subiecte sunt foarte importante pentru elevi. După aceea ei ar putea să vorbească cu dvs
și să va pună multe întrebări. Prin urmare, am dori să vă invităm la seara părinților și să vorbim
despre conținutul subiectelor.
Seara părinţilor are loc pe data de: ………..
Adresa: ………………..
sala………………….

la ……

Vă rugăm să ne anunțați cel târziu până la data de ……... dacă puteți participa la seara părinților.
Aveți nevoie de un traducător pentru seara părinților? Vă rugăm să ne anunțați la înregistrare
dacă vă prezentați alături de un traducător, sau pe propria organizare pentru un traducător sunaţi
la numărul de linie directă „Medierea lingvistică SiSA în Saxonia-Anhalt”: 0345 - 21 38 93 99
Cu drag
………………………….

Hier abschneiden und an die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer zurückgeben:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Va rugăm sa completați înregistrarea
Înregistrare pentru seara părinților pe data de ……..
Numele copilului: …………………….
Eu particip la seara părinților
o da
o nu
Am nevoie de un interpret
o da
o nu
Dacă da, in ce limbă? ………………
data, semnătura…………………….
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