Omaha Public Schools – Human Growth and Development Opt Out Form
Middle School – Grade 7
وتطور اإلنسان
نمو
دروس
في
مدارس أوماها العا ّمة – استمارة االنسحاب (عدم اإلشتراك)
ّ
المرحلة المتوسطة – الصف السابع
وتطور اإلنسان للصفوف 8-4
المطور لدروس نمو
في عام  2016وافق المجلس اإلداري للمنطقة التعليمية لمدارس أوماها العا ّمة على معايير المحتوى
ّ
ّ
والصف العاشر  . 10يمنح المجلس اإلداري للتعليم الفرصة لآلباء/واألمهات و أولياء أمور الطالب ،لسحب (عدم إشتراك) أبنائهم من بعض الدروس
وتطور اإلنسان ما لم يشار إلى ذلك أدناه .أذا
المنفردة التي يجري تدريسها أو من الدورة بأكملها .ويلتحق جميع طالب المرحلة المتوسطة في دروس نمو
ّ
مدرسة درس نمو وتطور اإلنسان .يرجى إعادة هذه اإلستمارة إلى مستشار المدرسة.
كان لديكم أي أسئلة حول هذه الدروس ،يرجى اإلتصال
بمدرس  /أو ّ
ّ
يرجى إعادة هذه اإلستمارة إلى مستشار المدرسة إذا كنت قد إخترت سحب (عدم إشتراك) إبنك  /أو إبنتك في الدورة ،أو إذا كنت قد إخترت سحب (عدم
إشتراك) إبنك /أو إبنتك في معيار للمحتوى المحتوى أو الموضوع.
موافقتك الخطية مطلوبة ألجل إشتراك إبنك/إبنتك.
يرجى التوقيع باسمك الكامل لتختار سحب أو
(عدم اشتراك) إبنك أو إبنتك من أي محتوى
محدّد

معايير المحتوى
أرغب بأن ينسحب (ال يشترك) إبني /إبنتي في دورة نمو
وتطور اإلنسان بأكملها.
 .1شرح كيف أن العمل الدؤوب واألمل هما بنفس أه ّمية
القدرة عند العمل تجاه تحقيق الهدف ( 3أيام)
 .2إعطاء األمثلة حول كيفيّة تأثير األسرة والثقافة
واإلعالم واألقران والمعتقدات الشخصية على اتخاذ
القرارات 2( .يومان)
 .3شرح العالقة ما بين الثقة بالنفس والنجاح في
الحياة 1( .يوم واحد)
 .4مناقشة أنه من الخطأ المضايقة عن طريق المزاح
والتن ّمر  ،أو السماح لآلخرين بالتن ّمر 2( .يومان)
 .5تحليل تأثير وسائل اإلعالم على القرارات التي
نتّخذها 1( .يوم واحد)
 .6وصف الطرق إلظهار المجاملة واإلحترام لآلخرين
عندما تختلف آرائهم عن رأيك  1( .يوم واحد)
التوجّه الجنسي والهويّة الجنسيّة.
 .7شرح أهميّة العالقات الصحيّة مع العائلة واألصدقاء.
( 5خمسة أيّام)
 .8إظهار مهارات التواصل الصحيّة 4( .أيام)
 .9وصف اآلثار الضارة الناجمة عن تعاطي الكحول
والتبغ (التدخين)( 10عشرة أيام)
 .10وصف التغييرات الجسمية واالجتماعية والعاطفية
التي تحدث خالل فترة البلوغ 3( .أيام)
 .11شرح عملية تكاثر اإلنسان ( 6أيام)
 .12شرح فوائد االمتناع عن ممارسة الجنس ( 3أيام)
 .13مناقشة طرق الحد من التعرض لحدوث الحمل ( 1يوم
واحد)
 .14شرح كيفية إنتشار األمراض المنقولة جنسيا ً ( )STD
( 2يومان)
 .15شرح الوضع الحالي لقانون والية نبراسكا.

مدارس أوماها العا ّمة
__________________________
رقم الطالب

________________________________________
إسم الطالب األول واألخير (اإلسم واللقب)
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Copy 2 – Counselor

Copy 1 – Principal

________________________________________ :المدرسة

________________________ :التاريخ

__________________________ : السنة الدراسيّة

_______________________________________ :ة أو ولي األمر/توقيع الوالد

 )تضارب المواعيد (الجدول
 قرار عائلي
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