
   
 

 

  
 

“Health and Career Education 
Primary” 

 
 [Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است.

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است

 

توانم بدانم که کدام  ون میچگ
ی  موضوعهای خاص در برنامه

) HCEآموزش بهداشت و حرفه (
  شوند؟ تدريس می

ی سرفصلهای  آموزگاران موظفند که همه
اين برنامه را تدريس کنند و به طور 
معمول والدين را نيز از تدريس اين 

سرفصلها باخبر کنند. اين کار ممکن است 
ا به صورت ی کالسی، ي به شکل يک نامه

های والدين و  شفاهی در طول جلسه
  آموزگاران انجام شود.

اگر اطالعات مربوط به آموزش بهداشت 
کنيد و مايليد که  و حرفه را دريافت نمی

توانيد با  در اين مورد مطلع شويد، می
  آموزگار فرزندتان تماس بگيريد.

سی آگاه  وزارت آموزش و پرورش بی
مکن است است که تعدادی از والدين م

ترجيح دهند که برخی از موضوعهای اين 
برنامه درسی را خود در خانه به 

  فرزندشان آموزش دهند.

اگر شما هم جزء اين دسته هستيد، 
توانيد درخواست کنيد که فرزند شما  می

در زمان آموزش آن موضوعهای خاص 
از شرکت در کالس آموزش بهداشت و 
 حرفه و فعاليتهای آن معاف شود. برای

اين منظور، والدين بايد راهکارهای 
جايگزينی در نظر بگيرند و در مورد آن 

  با کارکنان مدرسه صحبت کنند.

آموزانی که سرفصلهای بهداشت و  دانش
های جايگزين ياد  حرفه را به شيوه

گيرند موظفند که دانش خود را در اين  می
  زمينه نشان دهند.

آموزگاران دست کم يک بار در سال در 
ی آموزش بهداشت و حرفه  ی برنامه باره

آموز گزارش  ی درسی دانش در کارنامه
  دهند. می

 کودکستان تا 
 3کالس 

 

آموزش بهداشت 
و حرفه مقدماتی



 
 
 
 

  ی و پيشگيری از آسيب ديدگیايمن

  يادگيری اصطالحهای مناسب برای
ی اندامهای زنانه  صحبت کردن در باره

 و مردانه.

  درک تفاوت ميان لمس و تماس درست و
 نادرست.

  درک راههای پيشگيری و/يا واکنش در
موقعيتهايی که احتمال بدرفتاری و آسيب 

 ديدگی وجود دارد.

 ی ايمنی در خانه،  يادگيری در باره
 مدرسه، و جامعه.

 های  ی شيوه آغاز به يادگيری در باره
واکنش مناسب در زمان خطر و 

 وضعيتهای اضطراری.

  

سوء استفاده از مواد و پيشگيری از آن

 های  ی شيوه آغاز به يادگيری در باره
شناسايی، پرهيز و/يا اجتناب از مواد 

 ).ورمواد اعتيادآ ( ناسالم

 

) HCEآموزش بهداشت و حرفه (
  چيست؟

درسی   آموزش بهداشت و حرفه يک برنامه
آموزان کودکستان تا  استانی برای دانش

آموزان را از  است. اين درس دانش 3کالس 
آگاهی، مهارت و ديدگاههای مقدماتی 

نمايد تا بتوانند در مورد  برخوردار می
غلی خود ی ش بهداشت، تحصيل و آينده

  آگاهانه تصميم بگيرند.

در اين درسها چه چيزهايی آموزش داده 
  شود؟ می

های  آموزش بهداشت و حرفه در دوره
بر موردهای زير  3کودکستان تا کالس 

  تمرکز دارد.

  هدفها و تصميم گيری

 های دستيابی به  تعيين هدفها و مرحله
  آنها؛

  يادگيری اينکه در مورد تصميم گيری در
توان  نه و مدرسه از کجا میکارهای خا

 کمک گرفت.

  ی شغلی توسعه

 های فردی. بررسی مهارتها و عالقه 

 .پرورش عادتهای رفتاری خوب 

  بررسی مسئوليتهای شخصی که
 آموزان در خانه و مدرسه دارند. دانش

 

  بهداشت و زندگی سالم

 ی سالم. يادگيری عادتهای تغذيه  

 دگيری راههای پيشگيری از شيوع يا
بيماريهايی مانند سرماخوردگی و 

 انفلوانزا.

 ی سالمت جسمی  کسب آگاهی در باره
 و روانی.

  روابط سالم

  يادگيری راههای برقراری ارتباط
 مثبت و بيان احساسات.

  بررسی و پاسداشت دوستيها و روابط
 سالم.

  درک ماهيت و پيامدهای قلدری و
 زورگويی.

 مسئوليت اجتماعی.سی: ارتقاء آموزشهای اجتماعی، عاطفی، فکری، هنری و بدنی، همراه با  آموزش و پرورش بی

چرا اين موضوعها در مدرسه 
  شوند؟ تدريس می

سی به  وزارت آموزش و پرورش بی
آموزش کامل کودک است. اين امر 
شامل پرورش اجتماعی، عاطفی، 

فکری، هنری و بدنی، و نيز مسئوليت 
شود. به باور  آموز می اجتماعی دانش

اين وزارت، آموزش بهداشت و حرفه 
  کند تا: آموزان کمک می نشبه دا

  مهارتها و ديدگاههای الزم برای
رفاه و بهبود شخصی در طول 

 زندگی را پرورش دهند؛ و

 ای که در آن  بتوانند در دنيای پيچيده
 کنند با موفقيت زندگی کنند. رشد می

 

 


