
هو SOGI 1 2 3 سوجي
عبارة عن مجموعة من
الموارد المتاحة لالستخدام
من قبل المعلمين لجعل جميع
الطالب يشعرون أنهم في
أمان وأنهم مشمولون في

.صفوفهم
يدور التعليم الجامع لنظام سوجي
SOGI حول معاملة الجميع باحترام
وضمان شعور كل فرد من أفراد
المجتمع المدرسي بالقيمة والأمان

  .والتمثيل
 BCCPAC مجلس إدارة

ما هي
طبيعة

 عملنا؟

Lone Tree, Thailand

تم إنشاء الموارد التعليمية على
الموقع الإلكتروني
SOGIeducation.org من قبل
المعلمين في جميع أنحاء المقاطعة
لدعم المعلمين الآخرين في إنشاء
فصول دراسية شاملة لجميع الطالب.
تتوافق جميع الموارد مع التحديث
لقانون حقوق الإنسان في كولومبيا
 .البريطانية لعام 2016

تشارك الخطة الدراسية لسوجي 1 2
3 SOGI  نماذج خطط الدروس التي
تسهل على المعلمين إرسال رسالة
قبول والترحيب بالطالب من مختلف
التركيبات العائلية والثقافات ومجتمع
.LGBTQ إل جي بي تي كيو

 ستايسي وايكلين، والدة من النغلي-

هناك أطفال مختلفون عن نفسي "

أو عن أوالدي. يريدون أن يشعروا

ً  ."بأنهم مشمولون أيضا

2 6

لدى الأطفال
أسئلة

 كن فضولياً مثلنا

قم بزيارة

SOGIEDUCATION.ORG

شركاء التعاون

نعترف بالدعم المالي من مقاطعة
كولومبيا البريطانية من خالل وزارة

 .التربية والتعليم
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بالنسبة لجميع الطالب ،
فإن رؤية صورتهم منعكسة
في الفصول الدراسية تؤثر
بشكل مباشر على
 .شعورهم باالنتماء
 
بعض الأطفال ليس لديهم
أمهات ، وبعض الأطفال
 .لديهم اثنتان
 
الخطط الدراسية المعتمدة
مثالً لموضوع  " تنوع
الأسرة"  للصّف التمهيدي
والأول ابتدائي يعلم
الأطفال أن العائالت تأتي
 .بجميع الأشكال والأحجام

يجب أن يكون جميع الطالب
قادرين على العيش والتعلم
 .بكامل إمكانياتهم
 
بعض الطالب يواجهون
حواجز مادية ، في حين أن
 .آخرين يكونون غير مرئيين
 
ً الخطط الدراسية مثال
 للموضوع المتعلق " بالهوية
الجنسية "  للصف الرابع
والخامس ابتدائي تعلم

الأطفال أن ال أحد يجب أن
يشعر بأنه مقيد  من قبل
القوالب النمطية ، أو يثار
 .بسببها

المدارس تعلم العديد من
أنواع التمييز المختلفة مثل
العنصرية ، كراهية النساء،
 .والمضايقة الجنسية
 
الدروس الخاّصة لصفوف
الثامن والتاسع والعاشر
متوسط مثالً مادّة " مفردات
العدالة االجتماعية"  تستمر
في تعزيز حقيقة أن لغتنا
وأفعالنا يمكن أن تؤذي
مشاعر الآخرين ، وبالتالي
 .يمكن تجاهلها

مواضيع  وتعليم سوجي
SOGI تبدو مختلفة في كل
 .عصر وفي كل فصل دراسي

المعلمون مجهزون بأفضل طريقة
لتحديد العمر المناسب لفصولهم
 .الدراسية
في المستوى االبتدائي ، قد يتحدث
المعلمون عن الصور النمطية في
العائالت، الألعاب والتلفزيون، في حين
يشجع معلمو الثانوي الطالب على إجراء
تحليل نقدي لكيفية تأثير القوالب
النمطية على تفاعالتنا. أما المفاهيم
المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية
الجنسية فهي تنضج مع تقدم الأطفال
 .في السن

هناك خطط دراسية معتمدة للصّف الأوّل
االبتدائي  حتى الصّف الثاني عشر
للمرحلة المتوسطة مثالً عند السؤال
That's so " ""لماذا هذا مثلي للغاية
Gay" ًأو "مثلّي كثيرا" " So Gay" ليس

مقبوالً تشجيع الأطفال على قول هذه
الأشياء لأنها تؤثر بشكل مباشر على
أجواء الترحيب وقبول الآخر في
.المدارس

يتعلم جميع الطالب قيم االحترام

والتقدير من الدروس التي تثبط

.التمييز
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