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التعليم الُمتخّصص و ما بعد اإللزامي

اعتماد الحوار اليوم

3H الدرجة
6-7 سنوات

التربية على الحياة 
والوقاية من 

التحرش الجنسي

َفْصالن 2 

معرفة الجسم	 
األحاسيس والعواطف	 
 احترام الجسد وسالمته	 
أصل الحياة	 

إن المحتوى الذي نقدمه مستوحى من:
 	 )IPPF(  الحقوق الجنسية
المعايير األوروبية في مجال التربية الجنسية )منظمة الصحة العالمية(	 
اإلطار المرجعي الروماندي وخطة البحوث الروماندية	 

من أجل بناء مجتمع الغد
مع

الوالِدين كشركاء

6H الدرجة
9-10 سنوات

التربية الجنسية

َفْصالن 2

تطور الجسم	 
اإلنجاب	 
األحاسيس والعواطف	 
الحميمية	 
احترام 	  اآلخرين  الذات،   احترام 

اإلختالف ومعرفة الحدود

8H الدرجة
11-12 سنة

التربية الجنسية

َفْصالن 2

البلوغ وتغّير الجسم	 
التحوالت النفسية	 
أحاسيس جديدة	 
االنفتاح على اآلخرين	 
الحميمية واالحترام	 
احترام الذات	 

11H10 وH الدرجتان
13-15 سنة 

التربية الجنسية

)2x2( َفْصالن على مّرَتْين

 العالقات العاطفية برؤية إيجابية 	 
تحترم الجنس

احترام الذات	 
الموافقة بالتراضي	 
وسائل منع الحمل	 
 	)IST(  ًالعدوى المنقولة جنسبا
 العنف الجنسي	 
 حق االختيار، الحقوق 	 

والواجبات 
 

عّما نتحدث في القسم /الفصل ؟

ُتقّدم هذه البرامج في الفصول الدراسية أو مجموعات التعليم الُمتخّصص.
نعمل في بعض المؤسسات التعليمية في مرحلة ما بعد اإللزامي وفي 

المدارس الخاصة.

PROFA يقدم قسم التربية الجنسية في مؤسسة
دورات في التربية الجنسية ألكثر من 40,000 طالب من كانتون فود،

في التعليم اإللزامي، التعليم ما بعد اإللزامي والتعليم المتخصص.

تمنح مداخالتنا معلومات موضوعية، وصحيحة علمياَ، تتعلق بالحياة 
الجنسية بكافة جوانبها.

تشكل جزًء من المهمات التعليمية للمدرسة.

ُيعتبر الوالدان 
أول المتحاورين مع أبنائهم 

في المجال الجنسي.
 نتدخل تكملة للتربية

 التي يمنحها الوالدين 
في المجالين العاطفي والجنسي.



المداومة يوم اإلثنين

في األيام األخرى، نأخذ بعين اإلعتبار طلبكم.
ونتصل بكم في القريب العاجل.

 بعد الظهر
التعليم العادي

 صباحاً
التعليم الُمتخصص

021 631 01 30

يجيب أخصائيو الصحة الجنسية 
لدينا على أسئلتكم بكل سرية تامة.

لإلتصال بنا

es@profa.ch

PROFA  
التربية الجنسية 

Rue de Lausanne  
1020 Renens 
021 631 01 30 
es@profa.ch
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للوالَدْين

لألطفال والمراهقين

لمزيد من المعلومات
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المستند ُمترَجم على:  
www.profa.ch/publications

بتفويض من:
 	)DGEJ( المديرية العامة للطفولة والشباب 
 	 )DGEO(  المديرية العامة للتعليم اإللزامي 
 وحدة تعزيز الصحة والوقاية بالوسط 	 

)UPSPS( المدرسي


