با حمایت مالی :

تفکر مدرن
طرح ،برنامه برای دعوت گردهمآیی بعد ظهر والدین در مدرسه (مکتب) ابتدایی (کالس های)2-1.

موضوع تعیین سرنوشت و احساسات جسم من متعلق به من است

1

طبق آمار پلیس  748،16 ،کودک در زاکسن-آنهالت در سال  2020مورد سوئ استفاده جنسی قرار گرفتند(* .)11این روند
هر ساله در حال افزایش است .با این حال  ،تعداد موارد گزارش نشده حتی بیشتر ازآن است .اکثر عامالن این جنایت مربوط
به خانواده نزدیکان یا حلقه آشنایان تعلق دارند .شمار مجرمان خارجی کمتر است  ،اما نباید دست کم گرفت .کودکان متضرر
معموالً مدتها طول می کشد تا به شخصی اعتماد کنند و از آنها کمک بگیرند.
وظیفه مشترک ما محافظت از کودکان در برابر خطر وتسهیل کمک رسانی است .والدین و مدرسه (مکاتب) وظیفه آموزش
فرزندان را بر عهده دارند .محافظت در برابر سوئ استفاده جنسی یکی از مهمترین موارد در تربیت خانواده و آموزش جنسی
است .ما در آینده نزدیک با موضوع "تعیین سرنوشت و احساسات ,جسم من متعلق به من است!" و به موضوعات زیر نیز
خواهم پرداخت:
 رشد شخصیت و تعیین سرنوشت
 عزت شخصی مردم
 احساسات مردم
 تعیین محدودیت ها
 تفاوت ها و شباهت ها بین دو جنس
 خانواده  ،دوستان  ،جامعه
این مباحث برای دانشجویان بسیار هیجان انگیز است .پس از آن  ،ممکن است آنها بخواهند با شما صحبت کنند و سواالت
زیادی را ازشما بپرسند .بنابراین ما می خواهیم شما را از قبل به گردهمآیی بعد از ظهر والدین دعوت کنیم و در مورد
محتوای درس با شما صحبت کنیم.
گردهمآیی والدین به تاریخ  ............................ساعت  ..........................برگزار می شود .
آدرس.............................................. :

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 ...................................
1

(* )1موارد سوئ استفاده جنسی از کودکان به ازای هر  100,000نفر جمعیت تا سال https://www.statista.com/statistics/26466/survey/abuse-sexual- ، 2020
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