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 رؤية عامة .1

 عنصًرا مهًما في التربية الشخصية واالجتماعية والصحية واالقتصادية (RSE) والتربية الجنسيةتشكل مادة العالقات 

PSHE)) وبما أن أكاديمية . هذه السياسة استجابة إلرشادات تعليم التربية الجنسية والعالقات في بريطانيا وضعتم . والمواطنة

لذا، تم تصميم هذا البرنامج الدراسي لتحقيق مزيج من  م البريطاني؛تهدف إلى الجمع بين التعليم اإلسالمي والتعلي الملك فهد

توفر األكاديمية أجواء إسالمية آمنة من خالل القرآن والسنة . التحصيل األكاديمي والتنمية ضمن روح وقيم العقيدة اإلسالمية

هذه . األكاديمية وتوجهاتها االسالميةجزًءا مهًما من هذا ويتم تدريسها بما يتماشى مع أهداف  RSE تعد مادة. وتطبيقهما

ً  كما سيتم. السياسة متوفرة على موقع المدرسة لالطالع عليها سيتم إبالغ . توفير نسخ مطبوعة في مكاتب األكاديمية أيضا

ع عائلتهم اإليجابية م العالقاتمهمة لتالميذنا، لتعزيز  RSE نعتقد أن مادة. جميع موظفي المدرسة وأولياء األمور بهذه السياسة

 .وأصدقاءهم وفقا لقيم ومبادئ ديننا اإلسالمي الحنيف

 (RSE)تعريف العالقات والتربية الجنسية  .2

حيث يتضمن التعلم عن العالقات والصحة  التطور الطبيعي واالجتماعي والثقافي للتالميذ؛ يتناول RSE إن محتوى مادة

والثقافي والعقلي تعزيز التطور األخالقي على  RSE تعمل مادة. الجنسية وأنماط الحياة الصحية والتنوع والهوية الشخصية

 .التالميذ من تعزيز قيمهم اإلسالمية ستمكن RSEفأن مادة وبمعنى أفضل،. والبدني للتالميذ وتهيئتهم للحياة كبالغين

 المتطلبات القانونية .3

لتالميذ المرحلة  (RSE) ومادة العالقات والتربية الجنسية تقدم وزارة التعليم مادة العالقات التربوية لتالميذ المرحلة االبتدائية،

وذلك لضمان أن يكون جميع التالميذ سعداء وصحيين وآمنين وبالتالي سيكون لهم مساهمة . 2020الثانوية اعتباًرا من سبتمبر 

بما يناسب الفئات العمرية  والتربية الجنسية في األكاديمية، نحن ملتزمون بتدريس العالقات التربوية. إيجابية في المجتمع

، 1996من قانون التعليم لعام  403المختلفة، مع مراعاة اإلرشادات الصادرة عن وزير التعليم على النحو المبين في المادة 

 .يحق ألولياء األمور سحب أطفالهم من بعض دروس التربية الجنسية التي ليست جزًءا من منهاج العلوم

 األهداف .4

في األكاديمية هو الحصول على معلومات متوازنة حول التكاثر البشري، إلى جانب مراعاة الناحية  RSE الهدف من مادة

تتمثل األهداف الشاملة للعالقات . األخالقية خالل تدريس مادة التربية الجنسية مع األخذ باالعتبار القيم والمبادئ اإلسالمية

 :الب منفي األكاديمية في تمكين الط (RSE) والتربية الجنسية

 .زيادة المعرفة والفهم للعالقات اإليجابية واآلمنة بجميع أنواعها مع العائلة واألصدقاء •

وامهات  إعداد التالميذ لتحديات الحياة وفرصها ومسؤولياتها، واعدادهم بالمهارات الالزمة ليكونوا آباء •

 .  ناجحين في المستقبل
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 .المراهقة مثل البلوغ والنمو الجنسي والصحة والنظافةتطوير المهارات التي تعدهم لتحديات سنوات  •

 .استيعاب التغيرات الجسدية عن طريق تعليمهم المصطلحات المناسبة وكيفية التعامل مع هذه المتغيرات •

 .تنمية مشاعر احترام الذات والثقة بالنفس •

 .التعرف على االختالفات وقبول التنوع واحترام آراء اآلخرين •

 . راهقة على صحة وسالمة التالميذتقليل مخاطر الم •

 والقلق.تقليل الشعور بالذنب  •

 . معرفة اآلثار المترتبة على األمراض المنقولة جنسياً بعد الزواج •

 

 األدوار والمسؤوليات .5

أحد أعضاء المجلس جزءاً من مجموعة العمل التي تطور  حيث سيكون من قبل أعضاء مجلس األمناء، RSE تم اعتماد سياسة

 كما سيكون مديرو المدرسة الثانوية واالبتدائية مسؤولين عن تنفيذ السياسة والتأكد من تدريس مادة RSE.ياسة وتراجع س

RSE لـ غير اإللزامية بانتظام في جميع أنحاء المدرسة والتعامل مع طلبات سحب التالميذ من المكونات RSE . سيتم اإلشراف

لمرحلة في االفصل معلمين التالميذ، كما سيتم تدريسه من قبل  وسالمةمن قبل مدير فريق رعاية صحة  البرنامج على

وكذلك سيتم تدريب أعضاء الهيئة التدريسية وإعدادهم لتقديم . الثانويةة في المرحلوموظفين متخصصين ومدربين ، االبتدائية

لمناقشة هذا األمر مع مدير  RSE يسقلق بشأن تدر/ سيتم تشجيع الموظفين الذين لديهم مخاوف. بدقة ومهنية فائقة RSE منهاج

  .المدرسة أو مع مدير فريق رعاية صحة وسالمة التالميذ

 الحماية والخصوصية .6

نهدف إلى توفير مجتمع مدرسي آمن وداعم حيث ال يتردد التالميذ في طلب المساعدة واإلرشاد بشأن أي شيء قد يثير قلقهم. 

تالميذها، لكن ال يمكن توفير السرية المطلقة ألنه من الضروري في حالة حدوث على الرغم من أن األكاديمية تهدف إلى دعم 

 مع المسؤولين. اإلجراء الخاص بذلك يوجد في سياسة حماية الطفل مشكلة تتعلق بحماية الطفل أن يتم مشاركة المعلومات

Child Protection and Safeguarding Policy. 

قضية يثيرها التلميذ ويتم  / للرد بشكل آمن ومناسب على أي سؤال  والمنطق السليم سيستخدم المعلمون مهاراتهم المهنية

على سبيل المثال حتى بعد الدرس أو في مرحلة ) أو االنتظار( ولي األمر سبيل المثال،على )إحالتها إلى الشخص المناسب 

 .التالميذ أو نائبه إذا كانت لديهم أية مخاوف أو التواصل مع المسئول عن آمن وحماية RSE) الحقة من منهج ال

ذين يقدمون جوانب من سيكون لدى أي وكالة خارجية أو متخصصين في مجال الصحة أو المتحدثين الزائرين ال •

إرشادات واضحة حول محدوديات عملهم والتي تتماشى مع األهداف والقيم التي تتبعها األكاديمية في  RSE برنامج

 .ومنهجيات التدريس والمتفق عليها RSEتقديم مادة 

ه الحال، يجب قد يؤدي إلى ظهور قضايا تتعلق بحماية الطفل، في هذ  RSEيجب أن يدرك المعلمون أن تقديم مادة  •

 Child Protection and Safeguarding Policy .عليهم اتباع سياسة الحماية الخاصة بالمدرسة

https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education--2
https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education--2
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من المحتمل أن يكونوا  من صعوبات تعلميةيجب أن يدرك أعضاء هيئة التدريس أيًضا أن التالميذ الذين يعانون  •

 .الضارة أكثر ضعفًا وأقل قدرة على حماية أنفسهم من االستغالل وتأثيراته

 

 المنهاج .7

 بلدية إيلينغ على مخطط عمل (PSHE) يعتمد منهاج مادة التربية الشخصية واالجتماعية والصحية واالقتصادية •

(Ealing scheme) ،وبرنامج  للمرحلة االبتدائية(PSHE Association)  للمرحلة الثانوية، والذي يأخذ في

يضمن . االعتبار البيانات الصحية واالجتماعية المحلية وتشمل جميع احتياجات التالميذ واهتماماتهم وتطلعاتهم

وتعد البرامج . هذان البرنامجان االستمرارية الفعالة والتقدم في تعلم التالميذ عبر جميع المراحل الدراسية الرئيسية

بالكامل بعد تعديلها بما يتوافق مع مبادئ وقيم  RSE للمتطلبات القانونية لمادة ومستوفية واضحة وشاملة ومترابطة

 .عقيدتنا االسالمية

سيكون لدى التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة تعليم ومصادر مناسبة الحتياجاتهم، مما يضمن وصولهم الكامل  •

 .بما يناسب احتياجاتهمإلى محتوى المنهاج 

 

 RSE منهاج تقديم .8

بشكل أسبوعي في جميع صفوف األكاديمية من السنة األولى إلى السنة  PSHE ضمن منهاج RSE يتم تقديم دروس •

ن  . 11  2023/2022.من السنة االكاديمية القادمة  ابتداء 12& 13سيخصص درس اسبوعي لتدريس المرحلتي 

RSE  للغاية، ونحن كمدرسة إسالمية بحاجة إلى تقديمها بما يتماشى مع قيمنا الدينية تتضمن موضوعات حساسة

حيث تؤخذ الخلفية الدينية في االعتبار  ،RSE كما ورد في إرشادات. وبما يتوافق مع التوجيه القانوني في بريطانيا

تتماشى مع القانون لتدريس وبالتالي، يجب على المعلمين التأكد من أن المصادر وطرق ا. عند تدريس هذه المادة

 (. القيمة والثقافة) مع المبادئ اإلسالمية البريطاني وكذلك

لالستجابة الحتياجات التالميذ الفردية  وبكفاءة عالية، بطريقة سليمة المادة تقديم يمّكنهم من سيتلقى المعلمون تدريب •

 .بشكل آمن

المستشار الصحي : بما في ذلك RSE منهجسيشارك فريق رعاية صحة الطالب وسالمتهم في تطوير وتنفيذ  •

كما سيقدم الدعم الالزم ألعضاء هيئة التدريس عند . باألكاديمية وممرضة األكاديمية والمرشد االجتماعي للتالميذ

 .الضرورة

يمكن للمعلم اعتماد طرق مختلفة لتقديم الموضوعات فيما ذلك؛ المجموعات الصغيرة أو المناقشات الفردية بما  •

 . داخل الفصل مع بيئة الفصل مع عدم مناقشة أي أمور شخصية للتالميذ يتناسب

دعًما إضافيًا  صعوبات تعليمية كما هو الحال مع أي جزء آخر من المنهاج الدراسي، سيتم منح التالميذ الذين لديهم •

 . إذا تطلب األمر

كما هو الحال مع أي  بات تعليميةصعويعانون من سيحدد أعضاء هيئة التدريس احتياجات التعلم للتالميذ الذين  •

 . مادة أخرى
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للتالميذ ونحرص على عدم الربط  تأخذ في االعتبار الفئة العمرية RSE طرق التدريس والموارد المستخدمة لتقديم •

كما يُنظر أيًضا إلى الخلفيات الثقافية للتالميذ فيما يتعلق بتدريس أنواع . المنزلية أو األسرية أو المقارنة بالظروف

األنواع المختلفة من األسر، بما في ذلك األسر التي تتكون  يشمل ذلك معرفة. مختلفة من العالقات في سياق القانون

 .أبوين من نفس الجنس من

بشكل منفصل، على سبيل المثال تدريس سن البلوغ في العامين الخامس والسادس وغيرها من  RSE سيتم تدريس •

دائًما في  RSE ابتداًء من السنة السابعة، يتم تدريس. في مجموعات منفصلةالمواضيع التي يفضل شرحها للطالب 

 .فصول منفصلة

 

 دماجنتكافؤ الفرص واال .9

الحتياجات التالميذ الفردية ويأخذ في االعتبار  RSE يستجيب برنامج. تحرص األكاديمية على تعزيز االندماج التربوي

يحصل التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والتالميذ الذين . لتالميذالثقافات واألديان والخلفيات العائلية لجميع ا

 .إضافي على دعم (AAL) أو العربية كلغة إضافية (EAL) يتحدثون اإلنجليزية كلغة إضافية

 ومن يهمه األمر / الشراكة مع أولياء األمور  .10

الجنسية خالل مراحل النمو  أطفالهم العالقات والتربية تدرك األكاديمية أن أولياء األمور هم األشخاص األساسيون في تعليم

يهدف المنهاج المقدم إلى أن يكون  لذلك،. بشكل عام، ولكن قد يجد البعض صعوبة في التحدث مع أطفالهم حول هذه األمور

يتم تزويد أولياء األمور بكل فرصة للتعرف  . RSEمكمالً وداعًما لدور الوالدين عند تثقيف أطفالهم في األمور المتعلقة بـ 

 . على موقع المدرسةRSE ومناقشة أي مخاوف قد تكون لديهم، بعد ذلك سيتم تحميل منهج ال RSEعلى برنامج 

سنعمل عن كثب مع أولياء األمور للتأكد من أنهم على دراية كاملة بما يتم تدريسه، ومتى يتم تقديمه ومن خالل جلسات  

وفقًا لذلك، ترحب األكاديمية بأولياء األمور  . حيث يمكنهم التعرف على المواد والموارد التي سيتم استخدامها هم،ومناقشات مع

 .لمقابلة مدير رعاية صحة وسالمة التالميذ والمرشدين الطالبيين في االكاديمية لمناقشة البرنامج وعرض محتوى التدريس

 

 حق االنسحاب لولي األمر .11

 . المقدمة للمرحلة الثانوية بعض دروس التربية الجنسية يحق ألولياء األمور سحب أطفالهم من( 1993)ليم بموجب قانون التع

 . ومع ذلك، ال يمكنهم سحب أطفالهم من مادة العالقات المتوفرة لجميع صفوف المدرسة

المدارس الثانوية، ما لم تكن هناك لآلباء الحق في طلب سحب أبنائهم من دروس منهاج التربية الجنسية كجزء من التعليم في 

عاًما. في هذه  16ظروف استثنائية، للوالدين الحق في )طلب عدم الحضور( حتى ثالثة فصول دراسية قبل بلوغ طفلهم 

المرحلة، إذا رغب الطالب في تلقي دروس التربية الجنسية بدالً من عدم حضورها، يجب على المدرسة اتخاذ الترتيبات 

 .عاًما 16في أحد الفصول الثالثة قبل أن يبلغ الطفل الالزمة لذلك 
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ليس لولي األمر الحق في منع طفله من حضور دروس العالقات في المدرسة االبتدائية أو الثانوية ألن محتويات هذه المواد 

. يُطلب من المدارس لجميع األطفالألهمية تعليمها  –مثل األسرة والصداقة والسالمة )بما في ذلك السالمة عبر اإلنترنت(  -

 . علوم، والتي تتضمن بعض عناصر التربية الجنسية. التي ال يحق للوالدين االنسحاب منهامنهاج أيًضا تدريس 

. أطفالهم ببرنامج التربية الجنسية أن يكتبوا إلى مدير المدرسة الثانوية يجب على أولياء األمور الذين ال يرغبون في التحاق

 .من الدرس البقاء في المدرسة والذهاب إلى صف آخر حتى انتهاء الدرس يجب على أي طفل ينسحب

 

 التدريب .12

. بروتوكوالت الحماية / ، مثل حماية الطفل RSE تعليميحتاج المعلمون إلى التأكد من أنهم على دراية بالقضايا التي قد تنشأ عن 

 PSHE Association مختلفة من ضمنها الذي يقدمه برنامج لهم التدريب لهم، سنوفر لدعم المعلمين وإتاحة الموارد المناسبة

 :سيتمكن أعضاء هيئة التدريس من. Programme and Ealing Health Improvement Team وبرنامج

 . بفعالية وتقييمها التخطيط لمادة العالقات والتربية الجنسية وتنفيذها •

 . بكل ثقة اإلجابة على أسئلة الوالدين والتعامل مع القضايا الحساسة •

إحالة التالميذ إلى خدمات أخرى، على سبيل المثال اإلرشاد المدرسي أو الدعم الذي تقدمه منظمات أخرى إذا  •

 .كان ذلك ضروريًا

 

 ترتيبات المتابعة والمراقبة .13

النظر اإلسالمية  يتم اختيار الموارد بعناية ودقة، مع إدراك حاجة تالميذنا إلى تجنب التحيز والمحاباة، وبما يتماشى مع وجهات

الفردية للتلميذ ونضجه  ، مع مراعاة االحتياجات RSEاالستفادة من برنامج سيتمكن جميع التالميذ من. وقيم أكاديمية الملك فهد

مجلد تمارين  / كتاب  في المرحلة المتوسطة والثانوية سيكون لدى جميع الطالب .وإمكانياته وظروفه الشخصية وعمره

PSHE / RSE ي المرحلة ا . لى سجالت وإنجازاتهم التعليميةيحتوي ع
ن
سجل يحتوي   البتدائية، جميع معلمي الفصل لديهمف

والمنهاج التعليمي له من خالل مالحظات الدرس  RSEتوفير  ستتم مراقبة عىل األنشطة الطالبية. 

 . االستبيانات ومقابالت الطالب والتدقيق في كل جوانب التدريس/ واالستطالعات

ً  RSE مراجعة منهاجيتم  يتم إرسال جميع المالحظات . ويأخذ في االعتبار ردود فعل التالميذ والمعلمين وأولياء األمور. سنويا

ستؤخذ التقييمات والتوصيات في االعتبار ويمكن تعديل . إلى مدير رعاية صحة وسالمة التالميذ كجزء من دورة المراقبة

ذلك سيجتمع مدير رعاية صحة وسالمة التالميذ بانتظام مع مختلف المؤسسات باإلضافة الى . السياسة إذا لزم األمر

 . والمنظمات التي تقوم بتحديث وتعديل البرنامج عند الحاجة لذلك
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 السياسات ذات الصلة. 14
 : على السياسات التالية طالعااليجب قراءة هذه السياسة بعد 

 . سياسة الخصوصية• 

 . الطفلسياسة الحماية العامة وسالمة • 

 

 


