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KLASY

1–6
Program nauczania obowiązujący w Ontario określa, co uczniowie powinni wiedzieć i potrafić po zaliczeniu każdej klasy lub 
przedmiotu. 

Program nauczania wspiera uczniów w zdobywaniu umiejętności i wiedzy, aby potrafili:

Rozumieć siebie i innych

Krytycznie myśleć, 
podejmować i promować 
świadome wybory na rzecz 
zdrowia

Budować i utrzymywać 
zdrowe relacje

Dbać o fizyczne i emocjonalne 
bezpieczeństwo

Być aktywni fizycznie przez 
całe życie i osiągać sukcesy

W tym Poradniku znajdziesz:

• Informacje o wiedzy i umiejętnościach związanych 
z rozwojem i zdrowiem seksualnym człowieka, które są objęte 
programem nauczania w szkole podstawowej (klasy 1–6)

• Przykładowe zagadnienia ilustrujące materiały i pomoce 
wykorzystywane przez nauczycieli w procesie planowania 
i nauczania o rozwoju i zdrowiu seksualnym człowieka 

• Pomysły dotyczące współpracy rodziców i szkoły w celu 
wsparcia nauki dzieci 

• Informacje, gdzie można znaleźć więcej szczegółów na ten 
temat.

Wspieranie uczniów w zdobywaniu umiejętności i wiedzy 
na temat bezpieczeństwa i zdrowia jest elementem projektu 
Achieving Excellence: A Renewed Vision for Education in Ontario. 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem ontario.ca/
eduvision.

Wspieramy każde dziecko
Docieramy do każdego ucznia

http://ontario.ca/eduvision
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WSPÓŁPRACA

NAUKA O ROZWOJU I ZDROWIU SEKSUALNYM CZŁOWIEKA 

Zdobywanie wiedzy o rozwoju człowieka i jego zdrowiu seksualnym jest jednym 
z elementów szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej. Cały proces rozpoczyna się 
w momencie narodzin. 

Edukacja seksualna i dotycząca rozwoju człowieka to nie tylko nauka o poszczególnych 
częściach ciała, czy rozmnażaniu. 

Dzisiejszy skomplikowany i szybki świat wymaga od dzieci i młodzieży znacznie większej 
wiedzy na temat bezpieczeństwa i zdrowia. Poznawanie zagadnienia rozwoju człowieka 
i jego zdrowia seksualnego rozpoczyna się u dzieci od poznawania samego siebie, swoich 
uczuć, części ciała i okazywania szacunku sobie i innym ludziom. Wraz z biegiem lat, 
w zakres wiedzy wchodzi nauka o zdrowych relacjach z rówieśnikami i rodziną, o higienie, 
rozmnażaniu, tożsamości, w tym tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, 
bezpieczeństwie w internecie, zdrowiu psychicznym itp. 

Oprócz uczenia się o rozwoju człowieka i jego zdrowiu seksualnym w ramach edukacji 
zdrowotnej, uczniowie zdobywają wiedzę o zdrowym odżywianiu się, bezpieczeństwie 
i zapobieganiu wypadkom, a także środkach odurzających i nałogach. Chodzi o to, aby 
uczniowie przyswoili sobie dokładne informacje i nabyli umiejętności, które pomogą im 
podejmować świadome wybory na rzecz zdrowia w codziennym życiu. Nauka o zdrowiu 
człowieka nie odbywa się w izolacji. Uczniowie rozpoczynają na przykład naukę 
o podejmowaniu świadomych i bezpiecznych decyzji na rzecz zdrowia poprzez uczenie 
się myślenia perspektywicznego, rozważanie ewentualnych skutków ich wyborów 
i zastanawianie się na rozwiązaniami po podjęciu decyzji. Nabyte umiejętności 
przydadzą w wielu sytuacjach, np. robiąc zakupy produktów spożywczych, dbając 
o swoje bezpieczeństwo i ustanawiając cele w zakresie kondycji fizycznej.

Wszystkie części programu nauczania w ramach Wychowania zdrowotnego i fizycznego 
zostały opracowane w taki sposób, aby uczniowie nabywali „umiejętności przydatne 
w codziennym życiu”. Są to takie umiejętności, które pomagają uczniom w rozwoju 
samoświadomości i umiejętności społecznych, ułatwiają komunikowanie się 
w relacjach z przyjaciółmi i rodziną, radzenie sobie z wyzwaniami i promują krytyczne 
myślenie, którego celem jest podejmowanie decyzji, ustanawianie celów 
i rozwiązywanie problemów.

Badania wykazują, że:

• 87% rodziców w Ontario wspiera 
edukację seksualną swoich dzieci1.

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY RODZICAMI, SZKOŁAMI I ŚRODOWISKAMI 
LOKALNYMI

Proces nauczania jest najbardziej skuteczny, kiedy rodzice, szkoły i społeczności lokalne 
współpracują ze sobą, aby wspierać zdobywanie przez uczniów wiedzy na temat 
rozwoju człowieka i jego zdrowia seksualnego. Uczniowie potrzebują wiarygodnych 
i dokładnych informacji, aby móc podejmować bezpieczne i świadome wybory na rzecz 
zdrowia.

Rodzice pomagają swoim dzieciom tworzyć świat wartości dotyczący relacji i zachowań 
oraz ich zdrowia seksualnego.

Szkoły zapewniają wszystkim uczniom bezpieczne warunki nauki oraz troskę 
i otwartość, wspierające proces dydaktyczny. Uczniowie muszą mieć poczucie 
przynależności, kiedy uczą się o sobie i swoim miejscu w otaczającym je świecie. 

Partnerzy z lokalnych środowisk, np. organizacje publicznej służby zdrowia i opieki 
psychologicznej informują rodziców i szkoły o zakresie wsparcia, jaki jest dostępny dla 
dzieci i młodzieży z ich strony.

W ramach konsultacji, rodzice 
i uczniowie wyrazili potrzebę 
współpracy szkół i rodziców na rzecz 
wspierania rozwoju uczniów.
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CZEGO I KIEDY UCZĄ SIĘ UCZNIOWIE NA TEMAT ROZWOJU CZŁOWIEKA I JEGO 
ZDROWIA SEKSUALNEGO 

Pierwszy etap edukacyjny (klasy 1, 2 i 3) 

Wybrane zagadnienia, o których uczniowie dowiadują się w klasach 1–3:

• Nazwy części ciała
• Podstawowe informacje na temat funkcjonowania ciała
• Umiejętności dotyczące zdrowych relacji z rówieśnikami i rodziną, np. okazywanie 

innym szacunku
• Zmysły, higiena, zdrowie jamy ustnej i etapy rozwoju ciała
• Zdrowie fizyczne jest jedną z części ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia
• Świadomość uczuć i uzyskiwanie pomocy w razie potrzeby
• Zdrowie społeczne i emocjonalne (np. relacje z innymi osobami, rozpoznawanie 

ich uczuć, zdobywanie umiejętności dotyczących radzenia sobie z wyzwaniami).

Aby położyć trwały fundament dla zdrowych relacji, uczniowie pierwszego etapu 
edukacyjnego uczą się o tym, co sprawia, że każdy jest wyjątkową jednostką, inną od 
pozostałych ludzi, a także o tym, jak okazywać szacunek wszystkim ludziom. Materiał 
omawiany może obejmować informacje o różnych kulturach i strukturach rodzinnych.

Wiedza o innych ludziach jest skorelowana z informacjami przekazywanymi na 
pozostałych przedmiotach, np. naukach społecznych, gdzie uczą się o różnorodnych 
społecznościach w klasie 1, czy strukturach rodzinnych w klasie 2. 

Kiedy dzieci znają właściwe nazwy 
części ciała, mogą przekazywać 
precyzyjne komunikaty na ich temat 
oraz prosić o pomoc w razie choroby, 
wypadku lub nadużyć seksualnych. 

JAK TO WYGLĄDA W PROGRAMIE NAUCZANIA? 
PRZYKŁADOWE WYMOGI DLA KLASY 3 

Rozwój człowieka i zdrowie seksualne
Kończąc klasę 3, uczniowie będą potrafić:

C3.3   opisać, jak widoczne różnice (np. kolor skóry, włosów i oczu, rysy twarzy, wielkość ciała i jego 
kształt, sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny lub różne zdolności fizyczne, ubranie, majątek) 
i niewidzialne różnice (np. zdolności do uczenia się, umiejętności i talenty, osobiste lub kulturowe 
wartości i przekonania, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, wychowanie, osobiste preferencje, 
alergie i wrażliwość) czynią każdego z nas wyjątkową jednostką, a także określać sposoby okazywania 
poszanowania odmienności innych ludzi [PS, IS] 

Celem oparcia się na takim 
programie nauczania jest 
ułatwienie uczniom zrozumienia 
widocznych i niewidocznych 
różnic pomiędzy ludźmi podczas 
uczenia się o wyjątkowości 
każdego z nas i szacunku do 
innych.

Program nauczania obejmuje 
zestaw gotowych przykładów, 
które nauczyciele mogą, ale nie 
muszą, wykorzystać w trakcie 
planowania zajęć z uczniami. Ich 
celem jest pobudzenie do 
myślenia na temat różnych 
perspektyw. Nauczyciele 
podejmują decyzje na bazie 
bieżących i przyszłych potrzeb 
swoich uczniów.

„Umiejętności przydatne w codziennym życiu” są obecne 
we wszystkich obszarach programu nauczania. Obejmują 
one samoświadomość i umiejętności dotyczące radzenia 
sobie z wyzwaniami, umiejętności społeczne 
i komunikacyjne w celu budowania zdrowych relacji, a także 
sposoby rozwiązywania problemów, ustalania celów 
i podejmowania decyzji. W tym przykładzie, znacznik [PS, IS] 
oznacza, że nauczyciel może skoncentrować się na 
wspieraniu rozwoju u uczniów umiejętności personalnych 
i interpersonalnych w trakcie procesu dydaktycznego.

Nauczyciel: „Czasem różnimy się od siebie w sposób, który wyraźnie widać. Czasem zaś nasze 
różnice nie są widoczne, np. sposób w jaki się uczymy, co myślimy i co potrafimy robić. Proszę 
podać kilka przykładów rzeczy, które sprawiają, że każdy z nas jest wyjątkową jednostką”.

Uczeń:  „Wszyscy mamy inne rodziny. Niektórzy uczniowie mieszkają z dwoma rodzicami. 
Niektórzy z jednym. Niektórzy mają dwie mamy lub dwóch ojców. Niektórzy mieszkają 
z dziadkami lub opiekunami. Inne są kultury, z których się wywodzimy. Mamy także różne 
talenty i zdolności, a także różne rzeczy są dla każdego z nas trudne do wykonania”.

Nauczyciel: „Jak można być wzorem do naśladowania i okazywać poszanowanie odmienności 
innych osób”?

Uczeń:  „Mogę zaprosić kolegów, aby robili ze mną to, czym się zajmuję, aby dołączyli do 
mojej grupy. Mogę być gotowy do współpracy z dowolną osobą i otwarty na bliższe poznanie 
innych ludzi”.

Przykładowe rozmowy (pytania/odpowiedzi) 
zawarte w programie nauczania mają 
charakter opcjonalny. Ich celem jest jedynie 
zilustrowanie, jak może wyglądać proces 
nauczania i umożliwienie nauczycielom 
różnego podejścia do zagadnienia, aby 
zachęcić uczniów do zastanowienia się nad 
pytaniami/sytuacjami, na które mogą 
natknąć się w codziennym życiu.
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4–6
Drugi etap edukacyjny (klasy 4, 5 i 6)

Wraz z dalszym wzrostem i rozwojem ciała, uczniowie zaczynają rozumieć fizyczne, 
społeczne i poznawcze zmiany, które będą towarzyszyć okresowi dojrzewania. Uczenie 
się o dojrzewaniu w tych klasach obejmuje:

• Zmiany fizyczne, które pojawiają się podczas dojrzewania
• Zmiany emocjonalne i interpersonalne oraz stres, który towarzyszy dojrzewaniu
• Rozumienie procesu rozmnażania i zmian ciała
• Zdobywanie wiedzy o zdrowych relacjach. 

Wiedza ta daje uczniom podstawy do rozwoju zdrowia psychicznego i dobrego 
samopoczucia oraz dostarcza umiejętności, na których mogą się opierać podczas 
dorastania. Proces nauczania koncentruje się na zrozumieniu przez uczniów samych 
siebie i zrozumieniu, jak może im to pomóc w relacjach z innymi ludźmi. Oprócz relacji 
z innymi uczniami, obejmuje on także informacje o pierwszych romantycznych 
zainteresowaniach. 

Uczniowie drugiego etapu edukacyjnego uczą się podejmowania bezpiecznych 
i świadomych decyzji na rzecz zdrowia. Lepiej rozumieją swoje miejsce w otaczającym 
ich świecie, wiedzą więcej o stereotypach i uprzedzeniach oraz skutkach, jakie 
wywierają one na ich relacje. Wiąże się to z zagadnieniami, o których uczniowie 
dowiadują się na innych przedmiotach, np. nauce o języku, naukach społecznych 
i matematyce, gdzie rozwijają umiejętności krytycznego myślenia i refleksji, aby 
rozwiązywać problemy i analizować zagadnienia.

Podczas planowania lekcji i procesu dydaktycznego, nauczyciele biorą pod uwagę 
wymogi, jakie stawia program nauczania oraz potrzeby uczniów. Nauczyciele próbują 
przewidywać pytania uczniów, aby udzielić merytorycznych odpowiedzi. W ramach 
przygotowywania lekcji i wyboru zagadnienia i pytań, opierają się na swoim 
wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

• Dojrzewanie u dziewcząt przebiega 
pomiędzy 8 a 13 rokiem życia.

• Dojrzewanie u chłopców przebiega 
pomiędzy 9 a 14 rokiem życia2.
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JAK TO WYGLĄDA W PROGRAMIE NAUCZANIA? 
PRZYKŁADOWE WYMOGI DLA KLASY 5 

Rozwój człowieka i zdrowie seksualne
Kończąc klasę 5, uczniowie będą potrafić:

C2.4  opisywać emocjonalne i interpersonalne napięcia związane z dojrzewaniem (np. pytać o zmiany 
na ciele i uczucia, dopasowywać się do zmieniających się relacji, miłości szkolnych i bardziej 
intensywnych uczuć, konfliktów pomiędzy osobistymi potrzebami a wymogami i zwyczajami 
kulturowymi) oraz określać strategie, które mogą zastosować, aby radzić sobie ze stresem i poprawić 
swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne (np. być aktywnym, opisywać uczucia w pamiętniku, 
szukać informacji o ich wątpliwościach, podejmować działania dotyczące wątpliwych kwestii, 
rozmawiać z zaufanym rówieśnikiem lub dorosłym, oddychać głęboko, mediować, szukać 
wskazówek od osób starszych ze swojej kultury) [PS]

Nauka koncentruje się wokół 
zdrowia psychicznego i stresu 
związanego z dojrzewaniem oraz 
strategii radzenia sobie 
z wyzwaniami.

Nauczyciel: „Zastanówmy się nad czynnikami, które mogą prowadzić do stresu u młodzieży. 
Na przykład, wraz z wiekiem zaczynamy być bardziej świadomi swojego ciała, ale przecież 
wszyscy rozwijamy się w różnym tempie i nie mamy możliwości jego kontroli. Kiedy próbujemy 
znaleźć sposoby reakcji na stres, należy zastanowić się na tym, co jestem w stanie kontrolować, 
a co jest zupełnie poza moją strefą wpływu”.
Uczeń: „Rzeczy, na które mam wpływ to na przykład to, czy pozytywnie, czy negatywnie 
podchodzę do jakichś spraw, jak okazuję szacunek dla sobie i innych, czy proszę o pomoc, 
kiedy jej potrzebuję, czy angażuję się w jakieś działania w szkole i środowisku lokalnym, jakie 
podejmuję działania, czy jestem otwarty na nowe pomysły i czy sam podejmuję decyzje, czy 
pozwalam innym wpływać na siebie. Rzeczy, na które nie mam wpływu to na przykład to, 
gdzie się urodziłem, kto jest członkiem mojej rodziny, ile pieniędzy ma moja rodzina oraz 
cechy osobowe takie, jak kolor mojej skóry i włosów, czy jestem chłopakiem, czy dziewczyną, 
moja tożsamość płciową, orientacja seksualną i ogólny kształt i struktura ciała. Mogę mieć 
trudności z nauką, być niepełnosprawny lub przewlekle chory. Wszystkie te elementy stanowią 
integralną część tego, kim jestem. Nie mam na to wpływu, ale mogę kontrolować to, co robię 
i jak postępuję”.

Zagadnienie dotyczące 
prawdopodobnych źródeł stresu: 
rzeczy, które uczniowie mogą 
kontrolować oraz takie, które są 
poza ich kontrolą.

Nauczyciel: „Denerwowanie się i posiadanie różnych uczuć, np. bycie szczęśliwym, smutnym, 
zły lub podekscytowanym w różnych momentach życia jest zupełnie normalne. Jednym  
z elementem troski o zdrowie psychiczne i emocjonalne jest nauka świadomości i kontrolowania 
swoich uczuć. Skąd wiemy, że potrzebujemy pomocy z naszymi uczuciami”?
Uczeń: „Jeśli jedno uczucie towarzyszy ci przed bardzo długi czas, np. zawsze jesteś smutny, 
zdenerwowany lub zmęczony, może to być oznaka, że potrzebujesz pomocy, aby dowiedzieć 
się przyczyn leżących u podstaw tego uczucia i co można z tym zrobić”.

Zagadnienie dotyczące 
świadomości i troski o zdrowie 
psychiczne i dobre 
samopoczucie.

Nauczyciel:  „Wchodząc w wiek dojrzewania zaczynamy nawiązywać nowy rodzaj relacji, 
z którymi będą wiązać się uczucia, których nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy. Relacje 
z rówieśnikami mogą stać się bardziej stresujące. Nauczenie się sposobu reagowania na owe 
nowe uczucia i sytuacje może ograniczyć związany z nimi stres. Na przykład, kiedy czujesz się,  
że 'lubisz kogoś w szczególny sposób', jakie istnieją właściwe sposoby na zakomunikowanie tego 
tej drugiej osobie, a jakie sposoby są niewłaściwe”?

Uczeń: „Można to okazywać w taki sposób, że jest się bardzo miłym dla tej osoby, więcej z nią 
rozmawiać i spędza czasu lub po prostu powiedzieć jej, że się ją lubi. Sposoby niewłaściwego -
okazywania zainteresowania to np. dotykanie drugiej osoby bez jej zgody, rozsiewanie plotek 
na jej temat w kontaktach interpersonalnych lub w internecie, a także wyśmiewanie się z niej,  
aby zyskać jej uwagę. Udostępnianie prywatnych zdjęć erotycznych lub umieszczanie komentarzy 
o charakterze seksualnym w sieci jest zarówno niedopuszczalnym, jak i nielegalnym zachowaniem”.

Zagadnienie dotyczące szacunku 
w relacjach z innymi.

Przygotowane na bazie badań przykłady i dialogi dają nauczycielom wiele możliwości podczas 
przygotowywania się do lekcji.
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W DOMU: WSPIERANIE DZIECKA W NAUCE 

Poniższe wskazówki zostały opracowane przez rodziców i specjalistów w zakresie rozwoju człowieka i jego 
zdrowia seksualnego. Można wziąć je pod uwagę jako formę wsparcia nauki dziecka o sobie, jego zdrowym 
rozwoju i jego zdrowiu seksualnym.

Wczesny start

• Zacznij od otwartej i szczerej rozmowy na temat części ciała, ich roli i zmian fizycznych, zdrowych relacjach 
i granicach oraz zdrowego trybu życia.

• Używaj właściwych słów na określenie części ciała. 
• Bądź inicjatorem rozmowy i powiedz dziecku, że zawsze może z Tobą o tym porozmawiać.

Słuchanie

• Słuchaj bardzo uważnie.
• Jeśli masz obawy na temat ewentualnych problemów, słuchaj zarówno uszami, jak i oczami. Obserwuj język 

ciała i zmiany w zachowaniu.
• Słuchaj bez oceniania, unikaj impulsywnych odpowiedzi, a Twoje myślenie i słuchanie niech cechuje 

otwartość.
• Potwierdź istotność doświadczenia dziecka i podziękuj mu za rozmowę.

Tworzenie otwartego środowiska i wykorzystywanie codziennych sytuacji do rozmowy

• Inicjuj rozmowy podczas zwykłych czynności, jak jazda do szkoły, mycie naczyń, przygotowywanie obiadu, 
składanie ubrań, czy wyprowadzanie psa. 

• Wykorzystaj sytuacje opisywane w mediach, programach telewizyjnych lub wzięte z życia, aby rozpocząć 
rozmowę.

• Używaj prostych, nieskomplikowanych i precyzyjnych zwrotów oraz dopytuj w razie potrzeby. Przeprowadzaj 
rozmowy w gronie całej rodziny i twórz sytuacje, w których dzieci/młodzież mają czas na rozmowę 
z rodzicami, opiekunami prawnymi lub innymi dorosłymi na osobności lub w grupie.

• Bądź cierpliwy i nie obawiaj się ciszy podczas rozmowy. Buduj poczucie pewności dziecka, dając mu czas 
i przestrzeń na zastanowienie się.

Pokazywanie swojego świata wartości w tym, co robisz i mówisz

• Dzieci uczą się poprzez obserwację i to, co słyszą: w jaki sposób reagujesz na media i informacje, problemy 
w szkole, relacje rodzinne i interakcje społeczne.

• Podczas rozmowy z dzieckiem weź pod uwagę swoje uprzedzenia i stereotypy.

Częste rozmowy

• Twórz sytuacje, podczas których dziecko może zadawać pytania lub wyrażać swoje opinie. Jeśli nie potrafisz 
odpowiedzieć natychmiast, obiecaj, że wrócisz do tematu – i zrób to.

• Wielokrotnie wracaj do rozmowy, aby budować, wzmacniać i odpowiadać na pytania.
• Dziecko może okazać się niezbyt chętne do rozmowy. Zacznij od drobnych spraw.  Wraz z upływem lat, 

rozmowy z dzieckiem mogą obejmować bardziej wymagające tematy.



GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Ten Poradnik zawiera przykładowe wymogi programowe. Wszystkie wymogi programu nauczania są zawarte w The Ontario 
Curriculum, Grades 1–8: Health and Physical Education, 2015 (Program nauczania prowincji Ontario, klasy 1–8: Wychowanie 
zdrowotne i fizyczne, 2015). Program nauczania dostępny jest pod adresem:

• www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html

Więcej informacji na temat świadomych wyborów na rzecz zdrowia, rozwoju człowieka i jego zdrowia seksualnego można znaleźć 
w poniżej wyszczególnionych miejscach:

• Świadome wybory na rzecz zdrowia: Rozwój człowieka i jego zdrowie seksualne – omówienie na str. 38
• Pierwszy etap edukacyjny (klasy 1–3) na str. 79–82, Drugi etap edukacyjny (klasy 4–6) na str. 125–128, Gimnazjum (klasy 7–8) 

na str. 179–182
• Załącznik na str. 224–225 ze streszczeniem informacji o tym, czego uczniowie uczą się w poszczególnych klasach.

Rozwój dzieci i młodzieży

• Early Learning Framework Full Report (Pełny raport na temat ram wczesnej edukacji) (dla dzieci w wieku 0–8 lat): www.edu.gov.
on.ca/childcare/oelf 

• Stepping Stones (Kamienie milowe), informator na temat rozwoju młodzieży (dla młodzieży w wieku 12–25 lat): www.ontario.ca/
steppingstones

Dojrzewanie

• Szpital dla chorych dzieci – o zdrowiu dzieci: www.aboutkidshealth.ca

Zdrowie seksualne

• Strona internetowa z informacjami opracowanymi przez kanadyjskie Towarzystwo Położników i Ginekologów: www.
sexualityandu.ca

• Strona internetowa prowadzona w Alberta z informacjami dotyczącymi uczenia i rozmawiania na temat zdrowia seksualnego, 
z sekcjami dla rodziców oraz różnymi zasobami i tematycznym blogiem: www.teachingsexualhealth.ca 

• Pytania i odpowiedzi na temat edukacji seksualnej w szkołach opracowane przez kanadyjską Radę ds. informacji i edukacji 
seksualnej: www.sieccan.org/pdf/she_q&a_3rd.pdf 

Strona internetowa z wykazem lokalnych placówek służby zdrowia: www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/
locations.aspx
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