
Dearborn SHINES Healthy School Summit
Dearborn - School Health through Integrated Nutrition & Exercise Strategies for Healthy Kids! 

Saturday, November 6th (LIVE) 8am-1pm
Location: Online via live Zoom and pre-recorded presentations via Google sites

Time: Live Presentation Topics:

8:00am- 8:50am Utilizing Yoga to Improve Social Emotional Learning

9:00am- 9:50am Leveling the Playing Field: Importance of Equity-Centered Physical Activity 
Programs in Schools

10:00am- 10:50am Connecting Schools with Community-Based PA Resources

11:00am- 11:50am Your Table & Your Community: Linkages to Nutrition Support

12:00pm- 12:50pm Expanding Your School Garden

1:00pm- 1:50pm Working Lunch: COVID-19 Vaccine Updates & Flu Season Preparation

Join Dearborn SHINES and its community partners for an 
online Summit featuring LIVE and pre-recorded learning 

sessions! It is designed for community members, parents and 
school personnel. There will be something for everyone! 

Teachers can earn up to 10 SCECHs!

Use this link to SIGN UP: DSHINES Healthy School Summit 2021

*Follow this link to see a sample of prerecorded sessions available

https://docs.google.com/forms/d/1dJC0oQ0Mr4PfTzl1d_SDsDvtknxGBjjfAEsJ4IEiRmM/edit?ts=61672211
https://docs.google.com/document/d/1n7t6-4ZAdEKFPJeEFwnBhSPPGh5ipeXHRVUAH-L0no0/edit?usp=sharing


قمة برنامج ديربورن المتألقة لمدارس صحية 
!الصحة المدرسية من خالل التغذية المتكاملة واستراتيجيات التمرين ألطفال أصحاء-ديربورن 

ظهراً ١-صباًحا ٨( مباشر)نوفمبر /تشرين الثاني٦السبت 
موقع جوجلالتقديمية المسجلة مسبقًا عبر منصة زووم والعروض عبر اإلنترنت من خالل : الموقع

:الوقت :الجلسات المباشرة

٨:٥٠ - ٨:٠٠ استخدام اليوجا لتحسين التعلم العاطفي االجتماعي

٩:٥٠ - ٩:٠٠ خالل اليوم الدراسيالبدنية أهمية التربية: يتعلم األطفال األصحاء بشكل أفضل

١٠:٠٠-١٠:٥٠ ربط المدارس بموارد التربية البدنية المجتمعية

١١:٠٠-١١:٥٠ المجتمعيةربط المدارس بموارد التغذية الصحية

١٢:٠٠-١٢:٥٠ توسيع حديقة المدرسة

١:٠٠-١:٥٠ فهم موارد ديربورن المتألقة: غداء عمل

وشركائها في المجتمع لحضور قمة عبر فريق ديربورن المتألقة انضم إلى 

وهي مصممة ألفراد ! اإلنترنت تضم جلسات تعليمية مباشرة ومسجلة مسبقًا

!ستجدون ما يفيد الجميع. المجتمع وأولياء األمور وموظفي المدرسة
ساعات تعليم مستمر مقبول في والية ميشيغان١٠يمكن للمعلمين ربح ما يصل إلى 

برنامج ديربورن المتألقة لمدارس صحيةقمة : الرجاء استخدام هذا الرابط للتسجيل 

للتعرف على بعض المحاضرات المسجلة الرجاء الضغط هنا*

https://docs.google.com/forms/d/1dJC0oQ0Mr4PfTzl1d_SDsDvtknxGBjjfAEsJ4IEiRmM/edit?ts=61672211
https://docs.google.com/document/d/1n7t6-4ZAdEKFPJeEFwnBhSPPGh5ipeXHRVUAH-L0no0/edit?usp=sharing
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