
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 التربيه الجنسية
 النطاق والتسلسل من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر

 
 األساس المنطقي لمرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني

وفيما  فضوليّون، وحساّسون، ويعتمدون على اآلخرين. الثانيإّن األطفال في مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف 
 يتعلق بالنشاط الجنسي، فلدى األطفال فضول طبيعي حول أجسادهم، وكذلك أساسيات الهياكل األسرية والتكاثر.

باإلضافة إلى ذلك، يحتاج األطفال إلى فهم كيفية خصوصية أجسادهم لآلخرين ومجموعة المهارات الخاصة بطلب 
لذلك، تم إنشاء وحدات/دروس مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني لتزويد  م عند الحاجة أو الرغبة.الدع

الطالب بالمفاهيم األساسية للجنس البشري، على النحو الُموصى به من قِبل المعايير الوطنية للتربية الجنسية وقانون 
زة Erin’s Lawإيرين ) للصحة الخاصة بالمهارات األساسية للتواصل الفعّال (، وكذلك ممارسة السلوكيات الُمعّزِ

 (.7و 4وإدارة الذات )المعايير الوطنية للتربية الصحية، المعياران 
 

 

 مرحلة ما قبل الروضة ورياض األطفال
 فصل دراسي سعيد وصحي الموضوع:

 

 بيج ذيلا ممعلمه دةبمساع سيدرالا للفصا تقعاوت بالطلا دديح -لصحيوا دلسعيا سيدرالا للفصا مجتمع :1 درسلا
 .نآلموايح رلماسي درالل الفصاعلى مجتمع ظ تباعه للحفاا

 جميع مع للتعاما كيفيةو لمختلفةا يةرألسا للهياكا ولح بالطلا ميتعل - لنازمنا في رلألس لمختلفةا واعألنا :2 درسلا
 .رامباحت تلعائالا

 لحساا تلكلماا ولح بالطلا ميتعل - نارمشاع نع رلتعبيا :3 درسلا تارعبا مداتخسبام هرعاشمن عر تعبيلاكيفية وة س
 ".رشعأ"
 .سةدرلما فيو مبه لخاصةا نألماا شبكة في مبه وقثولما نلبالغيا صألشخاا بالطلا دديح - نألماا شبكة :4 درسلا
 سردلا ذاھ معدي .ًابيطقة يقد تحالطصمم داتخسة باصخالاوعامة لم اسجلء اازجب أالطلا ددحي - امناسجأ مفه :5 سردلا

 :6 درسلا .)wLa s’nriE( نيريإ نوناق تالبطمت

 ھذا معدي .إذن دون لخاصةا مئهزاجأ سبلم دألح سمحُي ال نهأ بالطلا ميتعل - آلمنةا رغيو آلمنةا تللمساا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تالبطتم سردلا
 صلشخ ارهخباإ بيج لتيا رارألسوا تلمفاجآا نبي رقلفا بالطلا ميتعل - رارباألس وحلبا لمقاب تلمفاجآا :7 درسلا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .به وقثوم لغبا
 .لسابقةا دروسلا في وهتعلم ما بالطلا بقطي - تعلمه مت ما متقيي :8 درسلا

 

 ولألا فلصا
 صحيو دسعي سيدرا لفص :وعضولما

 

 .ممعلمه دةبمساع سيدرالا للفصا تقعاوت بالطلا دديح - لصحيوا دلسعيا سيدرالا للفصا مجتمع :1 درسلا
 ".رشعأ" راتبعبا رهممشاع نع رللتعبي طرق بالطلا ميتعل - نارمشاع كةرمشا :2 درسلا
 .رامباحتت لعائالامع جميع ل لتعاماكيفية ولمختلفة اية رألسل الهياكول احب الطلم ايتعل -لنا زفي منار ألسا :3درس لا
 مع تأتي لتيا رلمشاعا مع للتعاما كيفيةو ارهتغيي رلألس نيمك لتيا طرقلا بالطلا فيستكش - رألسا رتغي :4 درسلا

 .رةمتغيرة سأ
 ضلبعا مبعضه مع رهممشاع نع رلتعبيا كيفية ونيتعلمو يقدص تصفا على بالطلا رفيتع - قتناداص :5 درسلا
 .صحية يقةطرب
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 كيفيةو آلمنةا رغيو آلمنةوا يفةطللا تللمساا نبي زلتمييا كيفية بالطلا ميتعل - آلمنةا رغيو آلمنةا تللمساا :6 درسلا
                                                                                                                                                                                                                                                          

ب الطلم ايتعل - رارباألسوح لبل امقابت لمفاجآا ).wLa s’nriE( نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .نةمآلر اغيت اسمللا ونح
 :7 درسلا الستجابةرار اباألسم بهوق ثولمن البالغيص األشخار اإلخبات تيجياراستا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .نيحاترم رغي وأ نفيئاخم هلعجتي تلا
 .لسابقةا دروسلا فيوه تعلم ما بالطلا بقطي - هتعلمنا مت ما كةرمشا :8 درسلا

 

 لثانيا فلصا
 لصحيوا دلسعيا سيدرالا للفصا مجتمع :وعضولما

 

 .ممعلمهدة سي بمساعدرالل الفصت اقعاوتب الطلدد ايح - لصحيد والسعياسي درالل الفصامجتمع  :1درس لا
 مادعن فعله بيج ماو رلتنما لشكاأ بالطلا دديح - ذىألا في لألفعاا أو والألقا بتتسب مادعن فعله بيج ما :2 درسلا
 .رللتنم رضيتع شخصا روني
 قيقةدلا بيةطلا تلحاطلمصا كلذ في بما م،لجسا ولح تماومعل بالطلا ميتعل - لخاصةا مساحاتناو جسامناأ :3 درسلا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .ليةستنالء ااألعضل
 .نلجنسيا نبي رلتنما معالجةو ديدتح كيفية بالطلا ميتعل - نلجنسيا نبي رلتنما فيقاإ :4 درسلا

 .مثيرالجا لنتقاا للتقلي اًقطر ونسريماو مثيرالجا رتنتش فكي بالطلا ميتعل - مثيرالجا رنتشاا لتقلي :5 درسلا
 .به وقثوم بالغ صلشخ ارهخباإ بيج لتيا رارباألس وحلبوا تلمفاجآا ميهمفا بالطلا جعراي - ملكي ديجس :6 درسلا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي

 .تلعائالاجميع رام حتاكيفية وية رألسل الهياكوع اتنب الطلاجع راي - عائالتنا :7درس لا
 لحيةا رغي تلكائناوا لحيةا تلكائناا نبي بالطلا رنيقا - )رلتكاثا (+ لحيةا رغي تلكائناوا لحيةا تلكائناا :8 درسلا
 .رتتكاث لتيا لحيةا تلكائناا كلذ في بما م،بينه رقلفا على ونفريتعو
 .لسابقةا دروسلا في وهتعلم ما نيرآلخا ملتعلي عايةد وادم بالطلا ينشئ - نيرآلخا متعلي :9 درسلا

 

 سلخاما فلصا حتى ثلثالا فلصا نم قيطلمنا سألساا
 ثلاثلا فصلا في لافطألا تذالا ىلع ادامتعا رثكأ واحبصي نأ يف نوؤدبيو نوساسحو نويلوضف سماخلا فصلا ىتح

 تارمهالا ةعومجمو .منهارقأل اكاردإ ركثأو ىلع مهكياتولس رتأثي ةفييك مفه ىلإ نوجاتحي مهف ،كلذ ىلإ ةفاضباإل تياساسأ ىلإ ةفاضإلاب م،هداسجأ لوح يعبيط لوضف لافطألا ىدلف ،يسنجلا طاشنلبا قلعيت فيماو
 سوردلا/تادحولا ذهه ءاشنإ مت كلذلو ،نيرخآلا ىلإ ةبسنلبا ةصخا مهداسجأ نأو ر،متنلا فقاوم يفً ةصخا ،نيرخآلا سماخلا .ةيصخشلا تقاالعلاو رتكاثلاو ةيرسألا لهياكلا دعن معدلا بلطل
 امك ي،رشبلا سنجلل ةيساسألا ميهفاملبا .ةبغرلا وأ ةجاحلا تارهاملا كلذكو ،ةيسنجلا ةبيرتلل ةنيطولا رمعاييلا يف هيلع صوصنم وه فصلا ىتح ثلاثلا فصلا ةلحرم يف بالطلا ديوزتل
 لصواتلل ةيساسألا .)7و 5و 4 رييامعلا ،ةيحصلا ةبيرتلل ةنيوطلا رييامعلا( تارارقلا ذاختاو تاذلا ةرإداو لّاعفلا

 

 ثلثالا فلصا
 !نيرمناص لىإ وللتحا :وعضولما

 

 رامباحت نيرآلخا مع للتعاما كيفية ونيتعلمو سيدرالا للفصا تقعاوت بالطلا يضع - !نيرمناص لىإ وللتحا :1 درسلا
 .ممجتمعاته في نيرمناص وايصبح أن لخال نم

 .صحية رغي عالقةو صحية عالقة لّك يش ما بالطلا ميتعل - لصحيةا رغي تلعالقاا لمقاب لصحيةا تلعالقاا :2 درسلا

 .تيةذالءة الكفاذات والرام احتم ايهمفاب الطلف ايستكش - لنفسير كمناصرف لتصا :3درس لا
 في طفلتعاا سةرمماو نيةداجولا كةرلمشاوا طفلتعاا نع بالطلا ميتعل - اًفطمتعا يقدكص رفلتصا :4 درسلا

 .رةصغي تعاومجم
 شخ روني مادعن به ملقياا ميمكنه لتيا تفارلتصا بالطلا فيستكش - رامناص يقدكص رفلتصا :5 درسلا ضريتع اص

 .رللتنم
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 تللكلما الستجابةا كيفيةو ت،نرإلنتا علىو اًشخصي ؤذيت أن للكلمة نيمك فكي بالطلا ميتعل - لكلمةا وةق :6 درسلا
 .تنرإلنتا رعب مةدلمستخا يةؤذلما
 معدي .به وقثوم لغباص خشا لهرخباب إجتي يلر اارسألابح وبلات وآجمفالب االطلا عجاري - يكلمدي سج :7 سردلا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ
 داتعا جمادإل قصة ونجعرايو ألساسيةا لسالمةا ميهمفا بالطلا ميتعل - للسالمة رامناص ونتك فكي جعةرام :8 درسلا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .مةلسالا
 .لسابقةا دروسلا في وهتعلم ما نيرآلخا ملتعلي قصة بالطلا ينشئ - نيرمناص وانويك أن نيرآلخا متعلي :9 درسلا

 

 بعرالا فلصا
 لجنسيةا صحتي/لصحيةا تيداعا دةحو :وعضولما

 

 للفصا تقعاوت بالطلا دديح - )لجنسيةا لصحةا/يةرألسا ةلحياا دةحو( لصحيةا تيداعا دةحو لىإ مةدمق :1 درسلا
 .سلتنفن ايرتماون سريما، ولخاصةالصحية م اتهداعاون يقيم، وسيدرالا

 ونفريتعو ألساسيةا لصحيةا داتلعاا نع بالطلا ميتعل - ألساسيةا لصحيةا داتلعاا عباتبا نادبأجسا ءالعتناا :2 درسلا
 .عليها

 الجتماعيةوا فيةطلعاوا لنفسيةوا يةدلجسا راتلتغيا ولح بالطلا ميتعل - ولألا زءلجا وغ؟لبلا هو ما - وغلبلا :3 درسلا
 .سلناظم امعدى لوغ لبلء اثنادث ألتي تحا

 فكيو وغلبلا ءثناأ دثتح لتيا راتلتغيا على رفلتعا بالطلا لصواي - لثانيا زءلجا وغ؟لبلا هو ما -وغ لبلا :4 درسلا
 .رآلخص شخن موغ لبلء اثنارب ألتجاف اتختل

 لتيرات التغياعلى رف لتعب االطلل اصواي - تلفتياظم امعن ولفتياظم المعدث لتي تحرات التغيا -وغ لبلا :5درس لا
 لصحيةا تسارلمماوا ثإلناوا وركذلا ظممع دىل دثتح لتيا يةدلجسا راتلتغيا على زكيرلتا مع وغلبلا رةفت ءثناأ دثتح

 .وغلبلاحلة رمء ثناأ
 طرقلوا رللتنم صلشخا فيها رضيتع لتيا فقوالما على بالطلا رفيتع - الجتماعيةا صحتنا نع عفادلا :6 درسلا

 .لخدالة للتّلفعا
 رعب ءقادألصوا نلشخصييا ءقادألصا نبي تلتشابهاوا تالختالفاا بالطلا دديح - تنرإلنتا رعب نبأما دثلتحا :7 درسلا

 .تنرإلنتر اكتها عبرمشاب لتي ال يجالخاصة ت اماولمعلت وانرإلنتا
 اًقطر ونسريماو آلمنةا رغي تللمساوا آلمنةا تللمساا بالطلا جعراي - صحية دةعا رخبأ اذهب، ،!"ال" :8 درسلا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .آلمنةا رغيف قواملافي م هسنفأماية حل
 .سلتنفا نيرتما ونسريماو معافيتهو مصحته على رثؤت لتيا داتلعاا بالطلا ميقيّ - نآلا لصحيةا تيداعا :9 درسلا

 

 سلخاما فلصا
 )لجنسيةا لصحةا لجأ نم(قة راھلما لقب ما حلةرم في بالصحة لتمتعا :وعضولما

 

 ونجعرايو سيدرالا للفصا تقعاوت بالطلا دديح - قةراهلما لقب ما لصحة 101 راراتلقا ذتخاا دةحو :1 درسلا
 .راراتلقا ذتخاا راتمها

 رةفت لخال صألشخاا ظممع بها ريم لتيا لشائعةا راتلتغيا بالطلا فيستكش - وغلبلا حلةرم وزتجا تساسياأ :2 درسلا
 .سلجنوع انن عظر لنض ابغوغ، لبلا

 ذتخاا وذجنم في طواتلخا بالطلا جعراي - وغلبلا حلةرم وزتجا تساسياأ على DECIDE وذجنم بيقطت :3 درسلا
 .وغيتعلق بالبلف قوعلى مطوات لخون هذه ابقطيرار ولقا

 يفةووظ زاءجأ بالطلا دديح - )ملجسا زاءجأ (+ ثإلناا ظممعو وركذلا ظممع دىل وغلبلا حلةرم في راتلتغيا :4 درسلا
 .ثإلناور واكذلظم امعدى لتناسلي لز الجهاا

 بالطلا بقطي - وغلبلا حلةرم في لشائعةا راتلتغيا على DECIDE راراتلقا ذتخاا طواتخ وذجنم بيقطت :5 درسلا
 .دوارألا دلتبا ويرسينا لخال نم وغلبلا على طويين فقوم على DECIDE راراتلقا ذتخاا طواتخ
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 ولح ونيتعلمو م،ثيرالجا لنتقاا بالطلا جعراي - يةرلبشا لمناعةا صنق روسفيو مثيرالجا ولح حقائق :6 درسلا
 .دملا يقطر نع لينتق ساروفي رهباعتبا يةرلبشا لمناعةا صنق روسعلى في ميفهرتع ميتو ،يةدلمعا رغيو يةدلمعا راضألما

 وانأ بالطلا ميتعل - ءقادألصا مع وحضوبال لتحليا :الجتماعيةا راتلتغيا :7 درسلا ةسرمماو لصواتلا نة ملفمخت اع
 .رانألقا نم طضغ نم فيها ونضريتع لتيا فقوالما في ضفرلا راتمها
 .لجنسياجه ولتون ايناقشوما ص لشخ "بلحا"و "بإلعجاا"ن بيرق لفب االطلف ايستكش - ب؟لحهو اما  :8درس لا

 فيماوي لينن إنيواعلى قب الطلرف ايتع - فيهات لبس الخامف الصب االطلن ال يمكن ولتي يمكرارات القا :9درس لا
 يتعلق Erin’s ( نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .ةنآلما رغيت اسمللاو ةآلمنت ااسمللا ونعجاريو ،فقةواملبا

.(Law 
 يح فكي ونيكتشفو ريلبشا رلتكاثا ميهمفا على بالطلا رفيتع - وغ؟لبلا حلةربم رنم ذالما :10 درسلا غولبلا رض

 .رللتكاث ملجسا
 مالئمة جنسية سةرمما رهباعتبا سلجنا سةرمما نع عالمتناا على دلتأكيا ميت - كنفس حماية ولح راراتق :11 درسلا

 .اًلة جنسيولمنقراض األمل والحمالمنع ل سائوية كزلحاجوانية ومرلهل الحمامنع ل سائوعلى م العهم اطيتو .اًيوتنم
 على رارلقا ذتخاا طواتخ بالطلا بقطي - قةراهلما لقب ما حلةرم في بالصحة للتمتع راراتلقا ذتخاا بيقطت :12 درسلا
 .للمقبا ملعاا لخال ذوهيتخ أن جحرلما نم شخصي رارق

 
 دسلساا فللص قيطلمنا سألساا

 

 ،نسلا يف بالطلا مدقت مع مت يتلا EDIDEC تارارقلا ذاختا تطواخ ىرخأ ًً ةرم سداسلا مهتحصب ةقلعتملا تارارقلا كلذ يف امب ،مهتايح يف تارارقلا نم ديازتم ددع ذاختا نوصلواي
 رمعيالا( ةيحص تارارق ذاخالت بالطلا قبيطت زيزلتع سامخلا فصلا يف هاحرش ام فصلل ةيسنجلا ةحصلا دةحو ضرعتست .يةسنجلا قبُطت ).5 ةيحصلا ةبيرتلل ينطولا

 ةعومجم ىلع تطواخلا هذه ةلحرمل ًايومتن ةمئالمو بالطلا نسل ةمئالملا ةيسنجلا ةحصلا تاعوضوم نم ةعونتم
 ىلع ،ةقهارملا لقب فاشتكسبا بالطلا ةبلاطم متتو .ةيسنجلا ةبيرتلل ةنيطولا ريمعايلا يف هب ىصوملا وحنلا نم هم

 .ةقهارملا لقب ما نس يف نهاوذخيت دق يتلا تااررقلوا
 

 دسلساا فلصا
 ؟ناأ نم -رارات لقا ذتخاا :وعضولما

 

 ذتخاا عملية طواتخ ونجعرايو سيدرالا للفصا تقعاوت بالطلا دديح - ؟ناأ نَم :102 راراتلقا ذتخاا :1 درسلا
 .راراتلقا

 رةفت ءثناأ دثتح لتيا لشائعةا راتلتغيا بالطلا جعراي - )وغلبلا جعةرام( اًجميع لنا بيعيط دثح رلتغيا :2 درسلا
 فلصا بالطل وغلبلا نس ولح اًبيط قيقةد تماومعل على ويتحت لتيا نيةروإللكتا قعوالما على ونفريتعو وغلبلا

 .دسلساا
 لخال ثإلناوا وركذلا ظملمع دثتح لتيا لشائعةا فقوالما بالطلا فيستكش - راراتلقا ذتخاوا وغلبلا حقائق :3 درسلا

 .وغبالبل يتعلق فقوم على رارلقا ذتخاا طواتخ ونبقطيو وغلبلا رةفت
 دعن ددلمحا سلجنوا لجنسيا رلتعبيوا لجنسيةا يةولها نبي بالطلا زميّ ي - رامالحتوا وللقبا يستحق صشخ لك :4 درسلا
 .يةوباله لمتعلقةا ميةولحكا وشيكاغ دارسم داتشاإر ونيحللو .دةالولا
 لقب ما تسارمماو نلجنيا ونمو للحموا رلتكاثا نع بالطلا ميتعل - بةولطلما راراتلقا ذتخاوا وغلبلا حقائق :5 درسلا

 .لصحيل الحمافي هم لتي تسادة االولا
 ذاإما  ديدية تحفلكي فهما بالطلر اهظي - يري سسجن َربْخ  كمرف صتلا …ت نرإلنتر ابقه عدصما ن ديدتح :6 سردلا

 .بللشبا يجابيوإ يةرلعما للفئة اًمناسبو بيةطلا لناحيةا نم اًقيقد نيرولكتإ قعوم نكا
 ونيتعلمو تنرإلنتا رعب كتهارلمشا آلمنةا تماولمعلا في بالطلا ريفك - نبأما تنرإلنتا رعب ثةدلمحاا :7 درسلا
 .ردلا كيفيةو تنرإلنتا رعب شةدردلا دعن طرةلخا رلمشاعا على رفلتعا
 .فيةطلعاا تلعالقاوا تقادالصا نبي فالختالوا لتشابها جهأو بالطلا شيناق - فيةطلعاا تلعالقاا مفه :8 درسلا
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 ركذتو ودة،لما رهاظإل لجنسيةا رغي ةطألنشا بالطلا جعراي - نلسا في رتكب مادعنو نآلا -ب لحوا بإلعجاا :9 درسلا
 .دودلح، وافقةوالمس، والجناسة رممان عع المتنات الحاطمصر كذت، ولجنسيل االتصاواع انأ

 لمتعلقةا راراتلقا ذتخاوا لصوالتا نمختلفة م لشكاأ ولح بالطلا ميتعل - زملحاا رارلقا ذتخاا رھاإظ :10 درسلا
 نع بالغهإ ميمكنھ به وقثوم بالغ صشخ ددونيحو فقةوالما يضاأ بالطلا شسيناقو .لجنسيةا تسارلمماوا بالصحة

                                                                                                                                                                                                                                                          
ب الطلدد ايح - كحماية نفسول حرارات ق :wLa s’nriE(. 11( نيريإ نوناق تالبطتم سردلا ذاھ معدي .باغتصاو أ يسنج

 طرمخاو دئواف بالطلا ميتعل .دسلساا فلصا داءعتم اجنسي مالئوك نه سلأعلى س لجناسة رممان عع المتناا

، يةزلحاجل اسائولب، واالنسحاس، والجناسة رمما درسلا كلذ في بما ل،لحما منع لسائو نم مختلفة واعنأ فعاليةو

 نع عالمتناا بالطا لًيوتنم تعالماب الطلرض ايستع .نيةومرلھل اسائولوا
 .للحمراض اعوأ

 على راراتلقا ذتخاا وذجنم بالطلا بقطي "؟ناأ نمَ " دةحو صيخ فيما راراتلقا ذتخاا طواتخ بيقطت :12 درسلا
 .لجنسيةا للصحة قعيوا رارق

 
 لسابعا فللص قيطلمنا سألساا

 
 ،تارثيأتلل ضرعتلا دادزي ذاختاو ةيسنجلا مهتحص ىلع تارتأثيلا هذه نم ةعونتم ةعومجم رثؤت نأ ةيسنجلا ةحصلا دةحو حمست .نسلا يف بابشلا مدتق عم نارألقاو مالعإلا لئاسو كلذ في امب

 نأ دبع .ةيسنجلا ةبيرتلل ةئماللماو نسلل ةئماللما ةيسنجلا ةحصلا تماولمع مادختسبا تارارقلا ياجولوتكنلاو مالعإلا نيمك فيك ليلحبت بالطلل عابسلا فصلل راييعملا يف هب ىصوملا وحنلا ىلع ،ًايوتنم
 ينطولا رمعيالا( ىرخألا لماوعلاو ةنيطولا عافدلا ىلإ ةفاضباإل ،هوملتع ام ةكراشلم ةصرفلا محهمن متسي ،2) ةيحصلا ةبيرتلل لائسوو ةفقاثلاو نارقألاو ةرسألا تارتأثي ليلحت نم بالطلا نيتمك
 .ةابيجإليت ااريتأثلبا مينهكتمم يت أنوية لصحا رغي اترتأثيلبا ًابلس ونريتأث الأ ةيفكي لوح ضعبلا مهضبع نع

 

 لسابعا فلصا
 راتلتأثيا لتحلي ؟لجنسيةا صحتي على رثؤي ذيلا ما :وعضولما

 

 تقعاوت بالطلا دديح - )راتلتأثيا لتحلي + دةحولا تقعاوت(مة دمق ؟لجنسيةا صحتي على رثؤي ذيلا ما :1 درسلا
 .راتلتأثيل اتحليوم بمفهم يفهرتعم يتوسي درالل الفصا

 لمتعلقةا لسائرلا بالطلا دوني - )لناوحو خلنادا لسائرلا( لجنسيةا لصحةوا لبيئيا الجتماعيا وذجلنما :2 درسلا
 .معليه رثؤي نهأ دونيعتق ما ونيستكشفو درلمصاا نم عةومتن عةومجم نم لجنسيةا بالصحة

 زلجهاا يحرتش ميهمفا بالطلا جعراي - صلشخا لخدا رتأثي - ءألعضاا فائوظ معلو يحرلتشا جعةرام :3 درسلا
 .لجنسيةم اعلى صحتهم جسامهر أكيفية تأثيون يحللوألساسية ء األعضاف اائووظلتناسلي ا

 لجنسيا رلتعبيوا لجنسيةا يةولها نبي بالطلا رقيف - لجنسيا جهولتوا س،لجنا نع رلتعبيوا ،لجنسيةا يةولها :4 درسلا
 .رامباحت (+LGBTQ) نلمثلييا رادفأ مع لللتعام يةولها وطرق لجنسيا جهولتوا
 )LGBTQ(+ نلمثلييا رادألفا على رلتنما ونيك أن نيمك فكي بالطلا شيناق - نيرآلخوا نفسي رامحتا :5 درسلا

 .نلمثلييراد األفك الذبما في س، لناامة لجميع رمحتلى معاملة و إعدير أن لمناصن يمكف كيددوا يحرا وضا
 لشخصيةا راتلتأثيا بالطلا دديح - لجنسيةا صحتنا على لناوح نم صألشخاا ثهديح أن نيمك ذيلا رلتأثيا :6 درسلا

 .رلعموافقة والمتعلقة بالمن انيوالقوا ايناقشولجنسية م اعلى صحته
 كيفيةب الطلش ايناق - فقةوالماقائع ن ووكيرلمشار اغي -ن يرآلخايجابي على ر إلتحلي بتأثيطوات اخ :7درس لا
 ھذا معدي .رخآ صشخ دودح كنتهاا دألح يحق ال بأنه فهما رونهظيو الئق رغي ًاجنسي كاوسل دواشه إذا رفلتصا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تالبطتم سردلا
 ونمويقو لمحليةا لجنسيةا لصحةا واردم نع بالطلا يستقصي - لمتاحةا لجنسيةا لصحةا واردم - مجتمعنا :8 درسلا

 .دحورد والمب كتيء بإنشا
 مإلعالا لسائول نيمك فكي وايستكشفو ملجسا لشكو ملجسا ورةص بالطلا دديح - م؟إلعالا لسائو في لحقيقةا :9 درسلا
 .شكلهو ملجسا ورةص وراتتص على رلتأثيا
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 فيص - ًاجنسي لةولمنقا دوىلعا نع فلكشا رختباا راءجوإ ريكذلا قيوالا دامالستخ رانألقا على رلتأثيا :10 درسلا

 .رانألقامع ري كذلاقي والدام استخاعلى مناقشة ون بدريتوجي رلخاواخلي دالري اكذلاقي والدام استخاكيفية ب الطلا
 على لعامةا تلسياساا رثؤت أن نيمك فكي بالطلا فيستكش - لجنسيةا لصحةوا بللشبا لعامةا لسياسةا :11 درسلا

 .سلجنسية للناالصحة ا
 على رثؤي دق ذيلا رلتأثيا بالطلا ليحل - لشخصيا رلتفكا + نيرآلخا دةلمساع لسائر -رات لتأثيا لتحلي :12 درسلا

 .بلجنسية للشباالصحة ا
 ددونيحو للحما راضعوأ تعالما على بالطلا رفيتع - للحما راضعوأ تعالما - يمةظع تقعاوت :ريختياا درس

 .لصحيل الحمافي ھم لتي تسادة االولل اما قب تسارمما

 نلثاما فقي للصطلمنا سألساا

 ةيسنجلا ةحصلا في موي لك لصاوتلا ثدحي ىلع ،بباشلل ًايوتنم ةئمالمو بالطلا نسل ةئمالم ةيسنجلا دةحو مدقت .قاتناالع ىلع ًاابيجيإو ًابلس رثؤت نأ نيمك لصاوت تاسرامم كناه .اتناقالع
 ةحصلا نع تماولمع نثاملا فصلا بالطل

 يف هب ىصوملا وحنلا نبي لصاوتلا تارمها ةسرلمما ةصرفلا بالطلل اضيأ رفوت مانبي ،ةيسنجلا ةبيرتلل ةنيطولا رمعاييلا
 نيسحلت صاخشألا بالطلل حاُتتس ).4 ةيحصلا ةبيرتلل ينطولا رمعيالا( ةيحصلا رطاخملا ليلقت وأ بنجتو متهحص

 ةصرفلا .ةيسنجلا ةحصلا لجأ نم لصاوتلا ةفيكي لوح ضبعلا مهضبع ةرصمنا كلذكو ،هوملتع ما ةكراشلم
 

 نلثاما فلصا
 نيرآلخا معو كنفس لجأ نم لصوالتا :وعضولما

 

 ونجعرايو ،سيدرالا للفصا تقعاوت بالطلا دديح - دةحولا تقعاوتو بالطلل لجنسيةا لصحةا وقحق الئحة :1 درسلا
 .لاّلفعل اصوالتب انواجددون يح، وميةولحكو اشيكاغدارس مب الوق طالئحة حق

 في مةدلمستخا ورلجسوا زجوالحا ولح راً فكاأ بالطلا طرحي - لصوالتا في كةرلمشتا ورلجسوا زجوالحا :2 درسلا
 .لخاصةا متصاالتها ونيقيمو لصوالتا
 لصحيا لصواللت مفهمه ونبقطيو لصوالتا وءس دثيح أن نيمك فكي بالطلا جعراي - بعناية ككلمات رختياا :3 درسلا

 .ويرفي سينا
 لصوالتوء اسدث يحن أن يمكف كيب الطلف ايستكش - تلعالقاالنصية في ل اسائرلدور ا :مكالدون بدث لتحا :4درس لا

 لبشك لنصيةا لسائرلا علىً مثاال بالطلا دميقو .معالقاته على كلذ رثؤي أن نيمك فكيو لنصيةا لسائرلا لساإر دعن
 .لصوالتوء اسب لتجنرم محتوضح وا

 ءألعضاا فائووظ لتناسليا زلجهاا يحرتش بالطلا جعراي - مةظألنا جعةرام :ملجسا زاءجأ ولح لصوالتا :5 درسلا
 .لجنسيةم اعلى صحتهم جسامهر أكيفية تأثيون يحللوألساسية ا

 هذه مفه كيفية على ونفريتعو لجنسيا وكلسلوا جهولتا بالطلا فيص – تنأ نَم على رفّ تع :كصحت معد :6 درسلا
 .طبرامت نلكو ديرف لبشك ميهلمفاا
 لالئقةا تكياولسلا نبي تالختالفاا بالطلا شيناق - ب؟لمناسا وكلسلا هو ما - "ر؟حمأ أو ر،صفأ أو ر،حمأ" :7 درسلا
 Erin’s ( نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .فةلتخملت ااوهيرينالسا ليلتح لالخ نئقة ملالر ايغو بكةرملاو

.(Law 
 ونيصفو لجنسيا داءالعتا واعنأ ءسماأ بالطلا رديس - داءالعتوا لجنسيا داءالعتا مفه :ريذلتحا تعالما :8 درسلا
 رشللتح يةريذلتحا تللعالما فهماب الطلا رهُظيو .يةؤذلما لعالقةا أو لجنسيا داءالعتا نع غإلبالا كيفيةو لمحتملةا رآلثاا

لة ولمنقدوى العا :waL s’nriE(. 9( نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي

 درسلا .لجنسيا صنق روسفيوا ًجنسي لةولمنقا دوىلعاول ح اًبيط قيقةد تماومعلب الطلم ايتعل - اًجنسي
 ).HIV(ية رلبشالمناعة ا

 صفحو بيطلا صلفحا بنواج بالطلا فيص - لجنسيةا كصحت ولح بيط ختصاصيا مع دثلتحا كيفية :10 درسلا
 .لجنسيةا مصحته ولح بيط ختصاصيا مع دثلتحا كيفية على بالطلا دربيتو .وضلحا
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 نعع المتناك الذبما في ل، لحمامنع ل سائطر ومخاد وئوافب الطلم ايتعل - راتالختياول احل صوالتا :11درس لا
 للحما منع لسائو يةهما بالطلا جعرايو .نيةومرلها لسائولوا ،يةزلحاجا لسائولوا ب،النسحاوا س،لجنا سةرمما

 .إلنجابيةالصحة اعاية رفيها ون لبطلتي ياقع والماعلى ب الطلرف ايتعو .ئةراطلا
 بالطلل ايحلو .وشيكاغب لجنسية لشبات اكياولسلاحقائق ب الطلرض ايستع - كقيّمم عدلل اّلفعل اصوالتا :12درس لا

 لصوالتا تتيجياراستا ونيستكشفو ،لجنسيةا تكياولسلا في راطلالنخ رخآ صشخ على صلشخا فيه طيضغ ذيلا فقولما
 .طبالضغور لشعد اعنل اّلفعا

 لصوالتا راتمها على بالطلا دربيت - إليجابيةا لجنسيةا لصحةا لجأ نم لصوالتا راتمها سةرمما :13 درسلا
 .لجنسيةا لصحةا وعضوبم لمتعلقةا لاّلفعا

 

 لتاسعا فللص قيطلمنا سألساا
 

 يف بالطلا دمتق عم اهحرش مت يتلا IDEDEC تارارقلا ذاختا تطواخ ىرخأ ًً ةرم عساتلا متهحصب ةقلمتعلا تارارقلا كلذ في امب ،مهتايح يف تارارقلا نم ديازتم ددع ذاختا نولصاوي
 رعياملا( ةيحص تارارق ذاخالت بالطلا قبيطت زيزلتع سداسلاو سامخلا فصلا يف فصلل ةيسنجلا ةحصلا دةحو ضرعتست .يةسنجلا قبُطت ).5 ةيحصلا ةبيرتلل ينطولا ،نسلا
 ىلع تطواخلا هذه ،نقيهارملل ًايوتنم ةئماللماو بالطلا نسل ةئمالملا ةيسنجلا ةحصلا تاعوضوم نم ةعونتم ةعومجم

 .ةيسنجلا ةبيرتلل ةنيطولا راييعملا يف هب ىصوملا وحنلا ىلع
 

 لتاسعا فلصا
 صحية تعالقا بإقامة رارلقا ذتخاا :وعضولما

 

 ونجعرايو ،سيدرالا للفصا تقعاوت بالطلا دديح - صحية تعالقا بإقامة رارلقا ذتخاا دةحو لىإ مةدمق :1 درسلا
 .لجنسيةا لصحةا على بقطين كما رارلقا ذتخاا وممفه ونيستكشفو ،ميةولحكا وشيكاغ دارسم بالط وقحق الئحة

 .لصحيةا رغيو لصحيةا تلعالقاا صخصائ على بالطلا رفيتع - ؟صحة رألكثا عالقته ونتك نَم :2 درسلا
 .نهوبقطيو DECIDE راراتلقا ذتخاا وذجنم بالطلا فيستكش - راراتلقا ذالتخا DECIDE وذجنم :3 درسلا
 رختياب اسباأعلى ب الطلرف ايتع - حهاطرعلى رن لتموافيها ر للتفكن قيراهلجنسية للمالصحة ول اسئلة حأ :4درس لا
 لصحةرارات اقول ألسئلة حطرح اعلى ب الطلدرب ايتو .لجنسيةت اكياولسلافي راط النخدم اعراط أو النخن اقيراهلما
 ھذا معدي .لجنسيةا لصحةا تكياوسل في راطلالنخ نيدمستع واكان إذا ما ديدتح في دهمتساع أن نيمك لتيا لجنسيةا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تالبطتم سردلا

 - ؟ناأ نمو ل،فعأ ذاماو ر،شعأ فكي :لجنسيةا يةولهوا لجنسيا وكلسلوا لجنسيا جهولتا :5 درسلا بالطلا صيتفح
 .لجنسيةا يةولهوا لجنسيا وكلسلوا لجنسيا جهولتا ميهمفا

 بالطلا فيستكش .دةالولا دعن ددلمحا سلجنوا لجنسيةا يةولها ولح بالطلا ميتعل - رآلخا سلجنا مفه :6 درسلا
 .ملجسا زاءجأ على ًء بنا رفلتصا سلناا نم بلُطي فكي ،لجنسيةا وصلنصا

 ورةلمشم ايدعلى تقب الطلدرب ايت - لجنسيةالصحة ن ايجابية بشأرارات إقذ تخااعلى ن يرآلخدة امساع :7درس لا
 لصحيةا تابلطتم سردلا ذاھ معدي .يةسنلجاحة صلبا لققة تتعوثومر داصمب الطلرض اتعسيو .يلخيا قاهرلم ةيسنلجا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق
 يتعلق ويرسينا على راراتلقا ذتخاا وذجنم ونبقطيو لحمايةا لشكاأ بالطلا فيستكش - لحمايةا راتخيا :8 درسلا

 .اًجنسي لةولمنقا دوىلعا نم قايةولوا لبالحم
 لبشك خليدالوا جيرلخاا قيوالا دامستخا كيفية ضيحوت أو/و فصوب بالطلا ومسيق - ريكذلا قيوالا ثقة خلق :9 درسلا

 .صحيح
 .لحام نهاأ متعل مادعن ةللفتا لمتاحةا راتلخياا ونيستكشفو للحما راضعأ بالطلا جعراي - ؟... ول ذاما :10 درسلا
 .لصحيا لللحم دةالولا لقب ما تسارمما بالطلا شيناقو
 به ملقياا نيمك ماو لصحيةا رغي تلعالقاا صخصائ بالطلا ميتعل - ننيويحب ال منھإ ...نني ويحب منھإ :11 درسلا
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تالبطتم سردلا ذاھ معدي .تقااللعا نموع نلا اھذ كرلت
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 رحيشو .كلذ لحيا رھممشاعو ،لجنسيا داءالعتوا بالغتصاا رثاآ بالطلا فيستكش - يأطخ نيك مل :12 درسلا

 .ًاعليه جنسيدى عتب أو ا  غتصذي ا  لص الشخائ طال يخذا لماب الطلا
 ذتخاا وذجنم بالطلا بقطي - لجنسيةا لصحةا نبشأ صحية راراتق ذتخاا على نيرآلخا دةمساع :13-14 درسلا

 .لنھائيرارھم اقون مديقولجنسية اقعي للصحة رار واعلى قرارات لقا

 رلعاشا فقي للصطلمنا سألساا

 دلحا أو لصحيةا طرلمخاا بلتجنو للصحة ززةلمعا تكياولسلا راتمها متعلي لىإ ونيحتاج ن،لسا في بلشباا دمتق مع
 اًيوتنم مالئمةو بلطلا نلس مالئمة لجنسيةا لصحةا نع تماومعل رلعاشا فللص لجنسيةا لصحةا دةحو دمتق .منها
 ليةؤوللمس بالطلا ولقب يضاأ ززتع بينما ،لجنسيةا بيةرللت نيةوطلا رلمعاييا في به صىولما ولنحا على ب،للشبا

 ررللضص لشخاصحة رض تتعد ما قدليها عنوء إللجام لتي يمكنهوارد المالى إباإلضافة ، لجنسيةالصحة ن الشخصية عا
 ضلبعا ملبعضه وةعدلا لىإ باإلضافة وه،تعلم ما كةرلمشا صةرلفا بالطلل حستتا 5). لجنسيةا بيةرللت نيوطلا رلمعياا(
 .لجنسيةا لصحةا واردبم نملميو ءصحاأ وانويك أن كيفية ولح

 
 رلعاشا فلصا

 لجنسيةا لصحةا واردم راءةق دعن فةربالمع مإللماا :وعضولما
 

 تكياوبسلم عيهددون ويحوسي درالل الفصت اقعاوتب الطلدد ايح - دةحولت اقعاوتولصحة وق االئحة حق :1درس لا
 نع نفعيدالما وقحق ثيقةوو ميةولحكا وشيكاغ سةدرم في بالطلا وقحق الئحة نبي بالطلا رنيقا .لجنسيةا لصحةا

 .لجنسيةافيما يتعلق بالصحة ب لشباب االطلوق احق
 ختصاصيا لىإ بالطلا باذه بسباأ وايستكشفو اًبيط قيقةدلا تلحاطلمصا بالطلا جعراي - كبجسم ءالعتناا :2 درسلا

 .لجنسيةا لصحةا تحتياجاا لتلبية بيط
 .لمحليةا لجنسيةا لصحةا واردم متقييو بالتحقيق بالطلا وميق - لجنسيةا للصحة مجتمعنا واردم :3 درسلا
 إذا ما ديدلتح تنرإلنتا رعب لمتاحةا لجنسيةا لصحةا واردم قيةوثومو قةد بالطلا ميقيّ - فضهارت أو بها تثق :4 درسلا

 .بالثقةرة يدجدر مصات كان
 لصحيةر اغي تلعالقاوا لصحيةت العالقاا تسما بالطلا درسي - ؟صحية عالقة كيدلون يكأن  يعني ذاما :5 درسلا

 إذا مهاداستخا ميمكنه لتيا واردلموا مليهإ باذهلا ميمكنه نيذلا مبه وقثولما نلبالغيا ددوايحو ،لمسيئةا يةؤذلما تلعالقاوا
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 - ليةؤومسرام وجيا باحتولولتكندام استخا .)waL s’nriE( نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .يةؤذم وأ ةصحير غي تاقالع
 :6 درسلا فيوا كانون يستكشف، وجنسيوى محتل ستقبال واساإرعلى ب الطلرف ايتع

 .ماً عا 18 نع رهمعماأ لتق مادعن لجنسيا وىلمحتا لستقباوا لساربإ لمتعلقةا بقوالعوا ننيوالقا
 .رخآ صشخ دودح كنتهاا صشخ يأل يحق ال بأنه مفهمه دىم بالطلا رهُظي - لجنسيا داءالعتا حقائق :7 درسلا

 نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .قةئالر غي يةسجنت كياوسلب اوغلبًُ أ وأ دواهش ذارف إصتلا كيفية ونمليتعو
.(Erin’s Law) 

 رختياا بسباأ على بالطلا رفيتع - حهاطر على رنلتموا فيها رللتفك نقيراهللم لجنسيةا لصحةا ولح سئلةأ :8 درسلا
 .لجنسيةالصحة ن ابشأل صوالتاعلى ون بدرسيت، ولجنسيةت اكياولسلافي راط النخدم اعراط أو النخب الشباا

 على وللحصوا فقةوالما ميدلتق ماً فه رونهظيو فقةوالما على بالطلا رفيتع - فقةوالموا لصحيةا تلعالقاا :9 درسلا
 .زلعجوا راهإلكوا فقةوالما نبي بالطلا زميّ يو .فقوالما في ضحةوا فقةوام

 ولحك يرمع شل صوالتاكيفية ون ضحويل، وصوابالتص لخام ابهوسلن أعب الطلر ايعبّ - ركخبأعني د :10درس لا
 راءجإ نمكاو كيفية على بالطلا رفيتعو .لجنسيةا مصحته حماية كيفيةو )STIs( اًجنسي لةولمنقا دوىلعا طرخ

 .اًلة جنسيولمنقوى اعدبالص لخار االختباا
 لسائو دامستخا في بالطلا غبةر بسباأ ونيحللو للحما منع لسائو بالطلا جعراي - كتراخيا على رفتع :11 درسلا

 .للحما منع
 .لجنسيةا الستجابةا دورةل لعلميةا لحرالموا يخرتا بالطلا فيستكش - لجنسيةا لمتعةا :12 درسلا
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 في )LGBTQ(+ نلمثلييا ليةوشم على بالطلا رفيتع - آلمنةا لمساحةا ،لخاصةا مساحتنا لىإ وةعدلا :13 درسلا
 .لشاملةالية ولشمن التحسير لتغييل اجن أمد لتأييرة والمناصن اعون يتعلمم وستهدرم

 نيرخآلم اليى تعلعب الطلا برديت - ًايسجن ًاقفثم ًايحا صًص   شخ كنوكول ح نيرخآلا ميلتع :كرودن حا :41 سردلا
 .لحطلمصا هذا شناق ذيلا لجنسيةا لصحةا وعضوم ولح

 
 رعش ديلحاا فللص قيطلمنا سألساا

 

 وفلصفايسها في درتم لتي يتالجنسية الصحة ت اعاوضوجعة لمرامر عشدي لحاف الجنسية للصالصحة دة احر وفوت
 بيةرنية للتوطلر المعايياليها في ر إشيد أا قًيومالئمة تنمب والطلن اضافية مالئمة لست إماولى معلإباإلضافة ، لسابقةا
 تمنتجات وماومعل لىإ بالطلا ولصو نلضما مةزلالا راتلمهاب االطلا متعلي مسيت ك،لذلى إ باإلضافة .لجنسيةا

 دحوا بجان في ثللبح صةرلفا بالطلل حتاُستو ).3 لصحيةا بيةرللت نيوطلا رلمعياا( لسليمةا لجنسيةا لصحةا تمادخو
 .منهراألق مجانبه مناقشة مث زىمغ وذاتلصلة ا ذات لجنسيةا لصحةا قضية نم

 

 رعش ديلحاا فلصا
 لجنسيةا لصحةا وقحق نع عفادلل قةوثومو سليمة واردم لىإ ولصولا :وعضولما

 

 جعراي .سيدرالل الفصت اقعاوتب الطلدد ايح - دةحولت اقعاوتب والطلجنسية للالصحة وق االئحة حق :1درس لا
 يتعلق فيما بلشباا بالطلا وقحق نع نفعيدالما وقحق ثيقةوو ميةولحكا وشيكاغ سةدرم في بالطلا وقحق الئحة بالطلا

 .لجنسيةابالصحة 
 في دؤونيبو لجنسيةا بالصحة لمتعلقةا لجنسيةا تماولمعلا بالطلا جعراي - لجنسيةا لصحةا وممفه جعةرام :2 درسلا

 .لجماعيم اعليه في نقاشهزون كرسيذي لالجنسية الصحة وع اضوفي مر لتفكيا
 تنرإلنتا رعب لصحيةا واردلما بالطلا ليحل - ACCESS راتمها راتإلشا لجنسيةا لصحةا قعوام لتحلي :3 درسلا

 ،لحاليت اقول، واقيةدالمص، واقةدلالتي تعني وا( ACCESSكلمة إن  ACCESS.رات مهارات شادام إباستخ
 صحيحة تماومعل لىإ ولصولل مةدلمستخا راتللمها رختصاا يه )معدلوا ف،قوالموا ول،صولوا دامالستخا لةوسهو

 .قةوثومو
 تتعلق رىخأ لمواعو محياته في صألشخاا نم نهاويتلق لتيا لسائرلا على بالطلا رفيتع - تيراراق ،حياتي :4 درسلا

 .جنسيوع ضومن بشأرار لقذ اتخااعلى ر ثؤتل أن سائرلذه الهن يمكف كيولجنسية ابالصحة 
 أن نيمك لتيا طرقلا ونيستكشفو ص،ألشخاا تلفئا ضةرلمفتا ميهلمفاا بالطلا فيص - س؟لناا رىت فكي :5 درسلا
 .لجنسيةا لصحةا نبشأ راراتق ذتخاا على تيةذالا ورلصا بها رثؤت
 نيمك فكيو تكياولسلا نم مختلفة عاوانأ بالطلا درسي - ؟قيةدامص وذوي نعميدا وننك أن يمكننا فكي :6 درسلا

 ذاھ معدي .ئقةلالر اغي يةسنلجت اكياولسلا هدةاشم دعنف رصتلا ةكيفي بالطلا ضحوي .تقاالعلاى لع رثؤي نأ وكلللس
 Law) .(Erin’s نيريإ نوناق تالبطتم سردلا
 لصحفيةا تلمقاالا بالطلا ليحل - لجنسيةا لصحةا ولح لحاليةا وثلبحوا ACCESS راتمها راتشاإ :7 درسلا
 ACCESS. راتمها راتشاإ دامباستخ لجنسيةا بالصحة لمتعلقةا

 .لعالقةا في دودلحا ولح لصوالتا لىإ للحاجة ماً فه رونهظيو دودلحا على بالطلا رفّ يتع - دوديح :8 درسلا
 ءثناأ ACCESS راتمها راتشاإ بالطلا بقطي - لجنسيةا لصحةا تلمناقشا دادإلعوا ثلبحا :11و ،10و ،9 درسلا

 .لجنسيةالصحة ل امسائن عة موعة متنولحجج لمجمب االطلايضع  .لجنسيةالصحة ل افي مسائث لبحا
 لجنسيةا لصحةا بمسألة لمتعلقةا بنوالجا بالطلا شيناق - بالطلل لجنسيةا لصحةا تمناقشا :14و ،13و ،12 درسلا

 .لجنسيةا بالصحة يتعلق فيما مقيمهو رهمفكاأ مفه نلتحسي
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 رعش لثانيا فللص قيطلمنا سألساا

 في ليهاإ رشيأُ  لجنسيةا للصحة تعاوضوم )7( سبعة على عامة ظرةن على لثانيا فللص لجنسيةا لصحةا دةحو زكرت
 نيوطلا رلمعياا( نيرمناص وانوليك مةزلالا ألساسيةا راتلمهاا يضاأ بالطلا مسيتعل .لجنسيةا بيةرللت نيةوطلا رلمعاييا

 دبع بالطلا سينشئو .زىمغ وذات صلة ذات جنسية صحية مسألة في ثللبح صةرلفا مله حستتاو 8) لصحيةا بيةرللت
 .لنهائيا مضهرع نضم CARE" "I رةلمناصا رختصاا بنواج معدت م،نهراألق يميةدتق روضع كلذ

 

 رعش لثانيا فلصا
 نيرآلخوا كلنفس إليجابيةا لجنسيةا لصحةا نع عفادلا :وعضولما

 

 ،سيدرالا للفصا تقعاوت بالطلا دديح - دةحولا تقعاوتو بالطلل لجنسيةا لصحةا وقحق الئحة :1 درسلا
 .دلتأييرة والمناصاعلى ون فريتع، وميةولحكاو شيكاغدارس مب الوق طالئحة حقون ضريستعو

 لجنسيةالصحة ت اعاوضولمتعلقة بمالجنسية الصحة ت اماومعلب الطلاجع راي - ؟لجنسيةالصحة اي هما  :2درس لا
 يعني ذيلوا( CARE" "I دلتأييوا رةلمناصا رختصاا ونبقطيو ،لجنسيةا بيةرللت نيةوطلا رلمعاييا فيواردة لا لسبعةا
 .لجنسيةا لصحةا وعضوم ميدلتق )زلتميا رام،الحتا رة،لمناصا زام،اللتا ،ةزاهلنا

 قامةإ في كلذ ميةأه دىمو ضحةوالا فقةوالما ديدتح ميةأه بالطلا فيستكش - وللقبوا لصحيةا تلعالقاا :3 درسلا
                                                                                                                                                                                                                                                                 

ءة ساواع إنص أخصائب الطلف ايص - ؟...داء إذا عتاي هل ه :wLa s’nriE(. 4( نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .مةرمحت
 درسلا مها عالقةداستخم التي يمكنهوارد المد ايدتحولعالقة ا

ف كي؟ حقيقةل أم خيا :wLa s’nriE(. 5( نيريإ نوناق تابلطتم سردلا اذھ معدي .ةءاسإ دواشه وأ
م إلعالل اسائويح في رلصا واجهوا وى إذالمحتا بالطلا شيناق - تللعالقايتنا رؤعلى كيفية  يحةرلصالجنسية ا وادلمر اثؤت

 لجنسيا درسلالجنسية في ة الحياس والجنف اصولم إلعالل اسائومها دتستخن أن لتي يمكطرق الوا
 .فيةطلعاوا لجنسيةا تلعالقاا
 ،اًجنسي لةولمنقا دوىلعا رختباا بالطلا شيناق - اًجنسي لةولمنقا دوىلعا نع فلكشا راتختباا راءإلج وةعدلا :6 درسلا

 .رالختباا واردمو ،مهدع أو رالختباا رختياا بسباوأ ر،باالختبا يتعلق فيما مقهوحق كلذ في بما
 إلنجابيةوا لجنسيةا مبصحته ونقراهلما بها طتبار لتيا وقلحقا بالطلا فيص - ؟إلنجابيةا قيوحق يه ما :7 درسلا

 .رارلقذ اتخاوا
 دادعوإ ثبالبح بالطلا وميق - بالطلل لجنسيةا لصحةا رةلمناص يميةدلتقا روضلعا دادعوإ ثلبحا 10-8: درسلا

 .زىمغ وذات لصلةا ذات لجنسيةا لصحةا قضايا ولح يميةدلتقا روضلعا
 لتيا لجنسيةا لصحةا قضايا بالطلا رضسيع - بالطلل لجنسيةا للصحة رةلمناصا يميةدلتقا روضلعا 12-11: درسلا

 .ممالئهزيمية لدلتقروض العون ايقيمويمية دلتقروض العانها في رويختا
 طرخ لتقلي كيفية بالطلا ميتعل - جلعالوا رالختباا - نآلا )HIV( يةرلبشا لمناعةا صنق روسفي :ريختياا درس

 .جلعالوا رالختباا راتخيا فستكشاوا يةرلبشا لمناعةا صنق روسبفي إلصابةا


