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        حة والعافية     سياسة الص

 

 

 
 

سياسة الصحة والعافية   نبذة عن  
الجيد الصحة الجيدة واالنجاز بان  المجلس االداري الخاص للمنطقة التعليمية للمدارس االنتقالية في مدينة سانت لويس يعترف    

فان المجلس االداري الخاص يهدف  لذلك من اجل مساندة رؤية ومهمة مدارس سانت لويس العامة ,للطالب هما مرتبطان مع بعض

لصحة ياسة القد تم صياغة س ة الصحة والعافية.الى خلق وتهيئة ثقافة صحية لجميع الطلبة في المدارس من خالل تطبيق سياس

لتشجيع على العافية ولمواجهة المشاكل الصحية  شباب صحي ظمةومن ت لويس مدارس سانوالعافية من خالل جهد مشترك بين 

           التي تواجه موظفي وطلبة مدارس سانت لويس العامه.

 

  ياسة الصحة والعافية : الهدفس

بيئة امنة وصحية  الجيدة و يوفرم للمدارس والمنطقة التعليمية يعزز الصحة هو لتوفير نظامن سياسة الصحة والعافية  الهدف         

للتعليم والعمل.             

ثمانية اهداف: تضمن السياسةت  

االهتمام بالصحه الشخصية.                       لتعليمهم المنطقة التعليمية فرص عديدة للطلبة  توفر سوفالهدف االول: تعليم الصحة والعافية:   

سوف تقوم المنطقة التعليمية بتوفيرفرص عديدة للطلبة للمشاركة في انشطة مختلفة لبناء قدراتهم  والنشاط البدني:الهدف الثاني: اللياقة البدنية 

   ,االجتماعية والصحة النفسية.البدنية , العقلية

حتهم بالتعاون مع المجتمع, الخدمات الصحية للطلبة وذلك لتعزيز وحماية وتطوير ص المنطقة التعليميةسوف توفر الهدف الثالث:الخدمات الصحية:

                                                أولياء االمور والدوائر االخرى لتكون متوفره لجميع الطلبة.                                                                     

                    بيئة مدرسية تساعد الطلبة الحصول على تعليم افضل.: سوف تحافظ المنطقة التعليمية على خلق بيئة صحية للمدرسة الهدف الرابع:

لحياة صحية من خالل قسم الطعام وتوفير اساس قوي بتعزيز العادات الصحية   سوف يقوم قسم التغذية المدرسية خدمات التغذية::الهدف الخامس

                                                                                                                                                               والتغذية الصحية.        

                                         عزيز اسلوب حياة صحي لجميع الموظفين.      سوف تقوم المنطقة التعليمية بت الهدف السادس: تعزيز الصحة:

لتحقيق العافية للطالب من خالل  سوف تساند المنطقة التعليمية كل من المدرسة, اولياء االمور والمجتمع الهدف السابع:مشاركة االسرة/ المجتمع:

                                                     شراكة فعالة , تعاونية في المسؤولية واالتصاالت.                                                             

 

( HWP: سوف تقوم المنطقة التعليمية بتعيين منسق لسياسة الصحة والعافية)الثامن:ابداع,هدف مشترك واستخدام المصادر لمساندة العافية الهدف

معنويا واجتماعيا للبقاء في المدرسة.الذي سوف يستخدم كل الوسائل المتاحة للمنطقة التعليمية لضمان ان كل طفل لديه الفرصة للنجاح اكاديميا, 
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االستشاري ( والمجلس DHWCمجلس المنطقة التعليمية للصحة والعافية )

(SHAC) المدرسي للصحة  

 

مجلس الصحة والعافية الذي سوف يتضمن كل من واحد من سوف تقوم المنطقة التعليمية بأنشاء : (DHWCلصحة والعافية )مجلس المنطقة التعليمية ل

المدرسة, عضو من  , عضو من ادارةمجلس االدارة , عضواللياقة البدنية, ممثل عن خدمات التغذية في المدرسة معلم االباء, الطالب, ممرضة المدرسة,

اذا كان مناسبا. وكذلك أخصائي تغذية  اذا كان متوفرا ليكون احد اعضاء مجلس المنطقة التعليمية للصحة  المجتمع او احد ابناء العامه

   على سياسة المنطقة التعليمية لبرنامج الصحة والعافية. سيكون تركيز اعضاء المجلس ( . DHWCوالعافية)

 

 

 يتألف من مجموعة من االفراد العاملين يتم أختيارهم من قبل المجتمع والمدرسة. يعمل المجلس (SHAC) المدرسي للصحة  يستشارالمجلس اال

 بالتوافق مع سياسة وقوانين سوف تعمل سياسة الصحة والعافيةبصورة جماعية لتنفيذ جميع متطلبات سياسة الصحة والعافية.   (SHACاالستشاري )

   .  حاصلين على موافقة المديراالستشاري المدرسي للصحة المجلس  جميع االعضاء العاملين في.  الحالية ( SLPS) مدارس سانت لويس العامه

 

: على االقل من سبعة اعضاءالمدرسي للصحه يجب أن يتألف المجلس االستشاري   

    مدير/ة المدرسة 

    المجتمعأخصائي العائله و اللياقة البدنية,الكادر: معلمي الصفوف, معلمي  

    الطلبة 

   أولياء االمور 

    :االجتماعي المستشار االجتماعي,الباحث  الممرضة,أخصائي الصحه  

    أعضاء المجتمع 

    كادر خدمات التغذيه 
 

 

 للمزيد من المعلومات عن سياسة الصحة والعافية بأمكانكم االتصال باالرقام  :

Althea Albert-Santiago, (Chairperson) 

Director of Food and Nutrition Services 

M. Leanne White (Chairperson) 

Project Director, Healthy Schools Healthy Communities 

Surilla Shaw (Secretary) 

School Nurse Coordinator 

 
801 North 11th Street 

St. Louis, Missouri 63101 

Office Number: 314-345-2308 

Fax Number: 314-345-2404 

Email Address: Althea. Albert-Santiago@slps.org. 
 

 

 لالطالع على سياسة الصحة والعافية أو االطالع على هذه المعلومات بلغات اخرى, اذهب الى الموقع الرسمي المذكور ادناه:     

www.slps.org,   Parent & Student Tab اضغط على , Health and Wellness اذهب الى . 

mailto:Albert-Santiago@slps.org
http://www.slps.org/

