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األمهات و اآلباء األعزاء ،أولياء األمور المحترمين!
األنترنت أو ماتسمى بالشبكة العنكبوتية تشكل جز ًء هاما ً من الحياة اليومية لألطفال والشباب .األطفال يكبرون بالتأكيد مع هذا التطور
ولذالك فهم بحاجة إلى المساعدة والمساندة لمعرفة كيفية الفصل بين منافعها ومساوئها أو خطورة استخدامها .يعتبر اإلنترنت لألطفال
والشباب مصدراً هاما ً للمعلومات وقاعدة أساسية للتواصل األجتماعي .كما انه يخدم كوسيلة تعليمية عن مواضيع الحب والعالقات
العاطفية والثقافة الجنسية .إلى جانب بعض المخاطر الكامنة .مواقع الويب ذات الطابع الجنسي كثيراً ماتكون خاطئة وغير موثوقة.
أنشطة التربية الجنسية من قبل المختصين تقوم بساعدة األطفال والشباب في االستخدام االمن والمسؤول لإلنترنت .ولذلك يسرنا أن
نقدم وبطلب من المدرسة عرضنا "الحب واألعجاب" وتنظيم محاضرة في صف ابنتكم  /ابنكم.

المحاضرات

"الحب واألعجاب" هو مشروع لتوعية األطفال والشباب بدأً من الصف السادس بإقليم النمسا السفلى ،يقدم من قبل فريق مختص
بالتربية الجنسية .هذا العرض مجاني يتم تكليف مربّين مختصين في هذا المجال بطلب من حكومة اإلقليم .هذا المشروع يقدم لألطفال
والشباب حسب الفئة العمرية ،المعلومات والبيئة األساسية لفسح المجال للنقاش وتبادل األسئلة والخبرات .ويتم التركيز على تعزيز
المعلومات وكيفية التعامل مع قضايا الجنس ووسائل اإلعالم الرقمية.

أمسية األمهات واألباء
كجزء من العرض المجاني ،لدينا باإلضافة إلى التدريب اإلرتقائي للمعلمين أيضا ً أمسية لألمهات واألباء و التي نود أن نتشرف
بدعوتكم إليها! في هذه األمسية يمكنكم الحصول على معلومات مفصلة عن هذا العمل وتكوين فكرة عن فرص ومخاطر الوسائل
اإلعالم الرقمية التي من شئنها على أن تأثر على التطور الجنسي لألطفال والشباب .كما سيتم التوضيح بتقديم النصائح العملية في
الحياة اليومية بخصوص التعلم والتطور الجنسي من وسائل اإلعالم.
لمعلومات أكثر عن هذه المحاضرة يمكنكم زيارة موقعنا www.fachstelle.at
يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة لنتعرف عليكم شخصياً!
معلومات عن أمسية األباء واألمهات:

 | Veranstaltungsortمكان االستضافة
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يرجى قطع هذه الورقة وملئها وتقديمها للشخص المسؤول في المدرسة
أنا
كتابة األسم هنا
سأشارك في هذه األمسية
ال | Nein

نعم | Ja
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