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 ,משפחות Brookline יקירתי

ל בתי הספר הציבוריים כי להודיע לךאני נרגש    אישרה לאחרונה את השימוש ועדת משנה תכנית הלימודים Brookline שֶׁ

ל הרשומים  הם ו הלימודים מוערכים מאוד .כיתה כיתה חינוך בריאותי 8ו  7את מישיגן מודל לבריאות תוכנית הלימודים ב  שֶׁ

 על ידי הוראה נתחיל בהצגת תוכנית הלימודים המוכרת ארצית .תוכניות ומבצעים מבוססים - במרשם הלאומי של ראיות

כל שלושת  ,2019-2020במהלך שנת הלימודים  .,השנה 8-מודול בכיתות ז 'ו  להישאר סמים חינם עבור מחר מוצלח

 (3 ו ,הכוח שלך הוא להיות טבק חינם (2 ,בריאות ובריאות חברתית ורגשית :בטוח וצליל לכל החיים (1:המודולים ילמדו

 .להישאר סמים חינם עבור מחר מוצלח

לפתח מיומנויות והתנהגויות שעלולות להשפיע על בריאותם  השיעורים מעניקים לתלמידים מידע חיוני והזדמנויות בריאותיות

אנו מכירים בכך שמורים לבריאות מהווים רק מרכיב אחד בהתפתחות הכללית של הילד בתחום  .ועל בריאותם לכל החיים

לק מהצלחת המודל של מישיגן לבריאות כוללת מעורבות של הורים, אפוטרופסים  .הבריאותי וההרגלים הבריאיםהידע 

בתי  ,על ידי עבודה משותפת .הילד שלנו יעודד לדבר איתך על מה שהם לומדים בחינוך לבריאות .ומבוגרים אכפתיים אחרים

 .הרגלים בריאים ולמנוע או להפחית סיכונים בריאותיים לפתח ספר ומשפחות יכולים לצייד ילדים בצורה יעילה יותר

 .השימוש שלנו בתוכנית הלימודים של מישיגן לבריאות התאפשר באמצעות מענק שהתקבל ממשרד היועץ המשפטי לממשלה

הספר שירותי ,  PSBשירותים קליניים ו- PSB הצעת המענק עסקה במאמצים המשותפים של משרד ההדרכה של ה

 .למניעת מודעות למניעת התערבות  BHSו, בריאות חינוך,  PSBבריאות

. Iאל תהסס לפנות אלי אם יש לך שאלות או רוצה מידע נוסף לגבי מודל מישיגן עבור תוכנית הלימודים הבריאות

  tina_bozeman@psbma.orgאו  617.713.5291ב ניתן להגיע

 .י מצפה לעבוד יחד כדי לשמור על הנוער שלנו בריאאנ
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