
   
 

 

 

  
 

“Health and Career Education: 
Intermediate” 

 
 [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 چه  چگونه می
ای  سی سرفصلهايی در اچ
  شود؟ آموزش داده می

ی بخشهای  آموزگاران موظفند که همه 
ه درسی را تدريس کنند و به اين برنام

طور معمول سرفصلهای تدريس خود 
را به اطالع والدين برسانند. اين کار 

ی  ممکن است از طريق ارسال نامه
کالسی صورت گيرد، يا در زمان 

مالقات والدين با آموزگار در مورد آن 
  صحبت شود.

ای اطالعاتی  سی اگر در مورد اچ
ن زمينهايد و مايليد در اي دريافت نکرده

اطالعات بيشتری به دست بياوريد، با 
  آموزگار فرزندتان تماس بگيريد.

سی آگاه  وزارت آموزش و پرورش بی
است که بعضی از والدين مايل نيستند 

ای در  سی که برخی از سرفصلهای اچ
 مدرسه به فرزندانشان آموزش داده شود.

اگر اين امر در مورد شما مصداق 
د درخواست کنند توانن دارد، والدين می

که فرزندشان در زمان تدريس و 
ای  سی تمرين آن سرفصلهای خاص اچ

از کالس مرخص شوند و ترتيبی اتخاذ
های  کنند که آن سرفصلها با شيوه

ديگری به فرزندانشان آموزش داده 
های  ی شيوه شوند. والدين بايد در زمينه

تدريس جايگزين با کارکنان مدرسه 
  گفتگو کنند.

  

آموزانی که سرفصلهای مشخصی دانش
های جايگزين  ای را با شيوه سی از اچ

اند موظفند که دانش خود در  ياد گرفته
  را نشان دهند. ها آن زمينه

آموزگاران دست کم يک بار در سال 
ای گزارش  سی در خصوص اچ

  دهند. می

تا  4کالس   
7کالس   

آموزش سالمتی 
  و حرفه

 



 
 
 
 

چرا اين سرفصلها در مدرسه 
  شوند؟ آموزش داده می

سی معتقد  وزارت آموزش و پرورش بی
جانبه  است که کودک بايد آموزش همه

ببيند. اين ديدگاه پرورش اجتماعی، 
عاطفی، فکری، هنری و بدنی کودک و 

را در بر  نيز مسئوليت اجتماعی او
گيرد. وزارت آموزش و پرورش  می

معتقد است که درس سالمتی و بهداشت 
آموزان در موارد زير کمک  به دانش

  کند: می

  ايجاد مهارتها و نگرشهايی که
سالمتی فرد را در طول زندگی او 

 دهند؛ و پرورش می

 ای  بتوانند با موفقيت در جهان پيچيده
  د.آيند زندگی کنن که در آن به بار می

  سالمتی و زندگی سالم

  آموزش اينکه چگونه بدن در
 کند. دوران بلوغ تغيير می

 ی دستگاه توليد مثل  آموزش در باره
 انسان.

  

همچنين  7و  6آموزان کالسهای  دانش
ی بيماريهايی که خطر جانی  در باره

وی/ايدز نيز آموزش  آی دارند مانند اچ
  بينند. می

  روابط سالم

 های برقراری و حفظ  يادگيری شيوه
 های سالم. دوستی و رابطه

 ای  بررسی تصورات قالبی و کليشه
و اينکه چگونه چنين تصوراتی به 

 انجامند. تبعيض می

 .فهم ماهيت و پيامدهای قلدری 

  

  ايمنی و پيشگيری از جراحت

 توان از  يادگيری اينکه چگونه می
موقعيتهايی که به استثمار يا بدرفتاری 

شوند پيشگيری کرد و/يا  به  منجر می
 چنان موقعيتهايی واکنش نشان داد.

 ی سالم از اينترنت. فهم اهميت استفاده

  يادگيری چگونگی فايق آمدن بر
 فشارهای همشاگرديها.

 .فهم اجتناب از خطرهای ناالزم  

 

  فاده از مواد و پيشگيریسوء است

  شروع يادگيری راهبردهايی برای
 هايی سالم. انتخاب گزينه

  يادگيری اثرهای منفی استفاده از
 تنباکو، الکل و مواد مخدر.

 

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

آموزش سالمتی و حرفه 
  ای) چيست؟ سی (اچ
ی درسی است که  ای يک برنامه سی چا

در سطح استان  7تا  4در کالسهای 
شود. اين درس به  تدريس می

آموزان آگاهی، مهارتها، و  دانش
آموزد که به  نگرشهای مقدماتی را می

کند تا بتوانند آگاهانه  آنها کمک می
های سالم و  گيری کنند و گزينه يمتصم

  امنی را انتخاب کنند.

در برنامه درسی آموزش و 
حرفه چه چيزهايی تدريس 

  شود؟ می
ای بر موردهای زير تمرکز  سی اچ
  کند: می

  گيريها هدفها و تصميم
  تعيين هدفها و طراحی مراحل

 دستيابی به آنها

 توان  يادگيری اينکه چگونه می
از خانواده  برای دستيابی به هدفها
 و دوستان ياری گرفت.

  و پرورش حرفه  توسعه
 ی عادتهای کاری خوب توسعه 

  بحث در اين خصوص که عادتهای
کاری خوب به زندگی خارج از 

 شوند. مدرسه منتقل می
همچنين با  7آموزان کالس  دانش

  شوند. شغلهای گوناگونی آشنا می
 


