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 (enilbB rB ccls co cSccilbuP) مدارس بروكلين العامة

 Greenough St., Brookline, MA 02445 115)) 02445ماساتشوستس شارع جرينو، بروكلين،  115

 617.713.5291المكتب: 

 

2019من يناير  22  

 

 بروكلين، تعائال أعزائي

يسرني أن أبلغكم أن اللجنة الفرعية لمناهج مدارس بروكلين العامة وافقت في اآلونة األخيرة على استخدام نموذج ميشيغان 

في السجل الوطني وُمدرج كبير  الصحة في فصول التعليم الصحي للصفين السابع والثامن. يحظى هذا المنهج بتقديرلمنهج 

ابتعد  نموذجمن خالل تعليم  االمنهج الدراسي المعترف به وطني  األدلة. سنبدأ في تقديم هذا  على القائمةللبرامج والممارسات 
س جميع ر  دتُ س،  2020-2019في الصف السابع والثامن هذا العام. خالل السنة الدراسية  د ناجحغ  عن المخدرات من أجل 

حياتك ة لتكون القوأنت تمتلك ( 2، ة والسالمة االجتماعية والعاطفيةالحياة: الصحمدى  والسالمة األمن( 1الثالث:  النماذج
 .د ناجحغ  ابتعد عن المخدرات من أجل  نموذج( 3، وتبغ بال

ا لتطوير المهارات والسلوكيات التي يمكن أن تؤثر على صحتهم  توفر الدروس للطالب معلومات صحية هامة وفرص 

 ةالصحبمن التطور الكلي للطفل للمعرفة  اواحد   اأن معلمي الصحة ليسوا سوى عنصر   نعلموعافيتهم مدى الحياة. نحن 

واألوصياء وغيرهم من  األهلالصحية ينطوي على إشراك والعادات الصحية. جزء من نجاح نموذج ميشيغان للمناهج 

تثقيف الصحي. من خالل في مجال ال ونهحول ما يتعلم معلى التحدث معك ملكاطفأع شج  سيُ . القائمين بالرعاية اآلخرين الكبار

ا الصحية أو الحد عادات صحية وتجنب المخاطر األطفال بفعالية أكبر لتطوير إعداد، يمكن للمدارس والعائالت العمل مع 

 منها.

. ماساتشوستسلقد أصبح استخدامنا لنموذج ميشيغان للمناهج الصحية ممكن ا من خالل منحة من مكتب النائب العام في 

، والخدمات العياديةإلرشاد والخدمات لمدارس بروكلين العامة  إدارةالمنحة على الجهود التعاونية التي يبذلها  عرضاشتمل 

 .الُمخد رة والتدخل لتوعية والوقاية من الموادا، والتعليم الصحيو، الصحية المدرسية

في الحصول على مزيد من المعلومات حول نموذج ميشيغان  واأسئلة أو ترغب مفي االتصال بي إذا كان لديك واال تتردد

 tina_bozeman@pspma.orgأو  617.713.5291االتصال بي على  م. يمكنيمنهج الصحلل

ا للحفاظ على صحة شبابنا.  أتطلع إلى العمل مع 

 بإخالص،

 توقيع

 تينا أم. بوزيمان
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