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 2022 أغسطس 30        األعزاء، واألوصياء واألمهات اآلباء

 

 أحدث إلى الوصول يمكنكم.  جيرسي نيو في الطالب تعلم معايير  جيرسي نيو والية في التعليم مجلس اعتمد ،2020 يونيو 3 في
 .هنا المعايير 

 

: 2.1 المعيار  عناصر  بعض سيما وال ،(CH&PE) الشاملة والبدنية الصحية ةالتربي معايير  بتنفيذ المتعلقة األسئلة من العديد تلقينا لقد
  والنفسية الشخصية الصحة

 

 خطاب  إرسال  يرجى. الحق بهذا تتمتعون فإنكم الشاملة، والبدنية الصحية التربية منهج من جزء أي من االنسحاب  في ترغبون كنتم إذا
 .مباشر بشكللديكم المدرسة مدير  إلى

 

 في  المقدمة الدروس من جزء أي بأن يفيد موقعًا بياًنا المدرسة مدير إلى عليه الوصي أو والديه يقدم طفل  أي 18A :35-4-7 القسم
 سيُعفى  بصدق، يعتنقها التي الدينية أو األخالقية معتقداته أو  ضميره مع يتعارض الجنسية التوعية أو األسرية بالحياة التوعية أو الصحة

. التخرج أو الدراسية الوحدات يخص فيما عقوبات أي ذلك على  يترتب ولن  الدروس هذه مثل فيه تُقدم الذي المقرر  من  الجزء ذلك من
 .مباشر  بشكل لديهم المحلية المدرسة مدير  مع التواصل الخيار  هذا اتباع إلى يسعون الذين واألوصياء واألمهات اآلباء على يتعين

 

 على  تملي ال ( CHPE-NJSLS) جيرسي نيو  في الطالب تعلم بمعايير  الشاملة والبدنية الصحية التربية معايير  أن نفهم أن المهم من
 منح  مع  الدراسية، المناهج لتطوير  مخطط توفير  إلى تهدف فهي ذلك، من بدالً . محدد دراسي منهج أي اعتماد المحلية التعليمية  المناطق
. واألهالي المعلمين ذلك في بما المجتمع، من الواردة المالحظات إلى  استنادًا سيةالدرا المناهج تصميم حرية المحلية التعليمية المناطق
 .التعليمية لمنطقتنا اإللكتروني الموقع على بنا الخاصة الدراسية CH&PE مناهج وثائق على العثور  يمكنكم الشفافية، روح من انطالقًا

 

  .بأكمله المدرسي المجتمع وخبرات آراء تعكس التي هي األقوى الدراسية المناهج أن العامة Bayonne لمدارس التعليمية المنطقة تعتقد

 

 كبير  إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى الشاملة، والبدنية الصحية التربية  منهج بخصوص اقتراحات أو استفسارات أي لديكم كانت إذا
" Wachera Ragland-Brown" براون -راجالند واشيرا. د لدينا، حديثًا المعين األكاديميين المسؤولين

(wraglandbrown@bboed.org ) لدينا الشاملة والبدنية الصحية التربية ومدير ().tjacobson@bboed.org  

 
 رائ،  دراسي عام إلى نتطلع

 
 التحيات، خالص مع

 
 (John J. Niesz) نيسز  جي جون
 التعليمية  المنطقة مدير 

https://www.nj.gov/education/standards/
mailto:wraglandbrown@bboed.org
mailto:tjacobson@bboed.org
https://www.nj.gov/education/standards/
https://www.nj.gov/education/standards/
https://www.nj.gov/education/standards/
mailto:wraglandbrown@bboed.org
mailto:tjacobson@bboed.org
mailto:tjacobson@bboed.org
mailto:tjacobson@bboed.org

