Slàinte agus Sunnd Dleastanas na h-uile
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Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 01a, 02a, 04a, 09a

Dhòmhsa dh’ fhaodadh seo a bhith:
• Tha mi a’ faighinn moladh agus misneachd gu
cunbhalach
• Tha mi a’ faireachdainn misneachail annam fhìn
• Tha mi a’ faireachdainn mar phàirt den sgoil-àraich/sgoil
agam
• Tha mi a’ faireachdainn gu bheil luach annam do mo
charaidean agus inbhich agus mar sin tha spèis agam
dhaibh
• Tha mi misneachail a thaobh nas urrainn dhomh a
bhuileachadh
• Tha mi a’ tuigsinn gu bheil uallach orm airson na nì mi
agus gu bheil toraidhean aig gnìomhan
• Is urrainn dhomh dèiligeadh ri duilgheadasan ùra agus
dùbhlannan
• Tha mi gu gnìomhach an sàs ann an dealbhadh, measadh
agus ag ath-sgrùdadh an t-ionnsachadh agam
• Bidh mi a’ cur ri coimhearsnachd na sgoil-àraich/sgoile
agam ann an dòigh adhartach
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A bhith a’ faighinn chothroman agus
misneachd dleastanasan gnìomhach agus
cunntachail a chuir an-gnìomh anns na
sgoiltean agus na coimhearsnachdan
aca agus, far a bheil sin deatamach,
a bhith a’ faighinn stiùireadh agus
marasgladh iomchaidh agus
a bhith an sàs ann an codhùnaidhean a bheir
buaidh orra
A bhith a’ faighinn
cuideachadh gus faighinn
thairis air neo-ionannachdan
sòisealta, foghlaim, corporra
is eaconamach agus a bhith air
an toirt a-steach mar phàirt den
choimhearsnachd anns a
bheil iad a’ còmhnaidh
agus ag ionnsachadh
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Eisimpleirean de seo ann an-gnìomh:
• Pròiseas fèin-mheasaidh a tha a’ dèanamh cinnteach
gu bheil fìor eòlas aig an ionad agus aig a’
choimhearsnachd aige oirre air
Cultar
làidir de chom-pàirteachais ag obair, de dh’
•
fhiosrachadh roinnte agus de cho-dhealbhadh thar na
coimhearsnachd ionnsachaidh
• A’ toirt seachad chothroman airson gum bi clann
agus daoine òga tapaidh agus gun tèid cunnart a
mheasadh
Inbheach
seasmhach le eòlas mhath air clann/daoine
•
òga
• Cothroman cunbhalach, clàraichte airson
conaltradh 1:1
• Ùine cunbhalach air a chruthachadh airson gum
beachdaich luchd-obrach air feumalachdan chloinne
no dhaoine òga
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Dhòmhsa dh’ fhaodadh seo a bhith:
• Tha mi a’ conaltradh gu cunbhalach ri inbhich anns a
bheil earbsa agam
• Is urrainn dhomh dèanamh a-mach far a bheil
cunnart agus na roghainnean ceart a dhèanamh
• Is urrainn dhomh dèiligeadh ri cùisean nuair a thèid
rudan ceàrr
• Tha mi a’ faireachdainn misneachail annam fhìn
• Tha misneachd agam innse dha inbheach ma
rinnear cron orm, ma tha eagal orm no ma chaidh
maoidheadh orm
• Tha mi a’ faireachdainn mar phàirt den sgoil-àraich/
sgoil ionadail agam
• Tha mi a’ faireachdainn sàbhailte aig an sgoilàraich/sgoil
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Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 16a, 17a, 18a
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Sàbhailte

Dìonta bho mhìghnàthachaidh, dearmad no
cron san dachaigh, san sgoil
agus sa choimhearsnachd

An cothrom a bhith ann, an cois luchdcùraim, èisteachd fhaighinn agus a bhith an
sàs ann an co-dhùnaidhean a bhios a’ toirt
buaidh orra
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Eisimpleirean de seo ann an gnìomh:
• Cothroman cunbhalach, clàraichte airson
conaltradh 1:1
• Modhan aisigeach/chum fuasgladh airson
giùlan adhartach a bhrosnachadh
• Inbheach seasmhach le eòlas mhath air clann/
daoine òga
• A’ toirt seachad chothroman airson gum bi
clann no daoine òga tapaidh agus gun tèid
cunnart a mheasadh
• Gnìomhachd agus cothroman airson
ionnsachaidh sa bhlàr a-muigh a’ toirt a-steach
tursan còmhnaidh aig a bheil fòcas air slàinte
agus sunnd
• Cothroman airson ionnsachadh mu shlàinte
agus shunnd a chuir an-gnìomh ann an cotheacsan beatha

A bhith air an ìre as àirde a tha comasach de
shlàinte chorporra agus inntinn, a choileanadh,
cothrom air cùram slàinte iomchaidh, agus taic
ionnsachaidh gus roghainnean fallain is
sàbhailte a dhèanamh
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Dhòmhsa dh’ fhaodadh seo a bhith:
• Tha mi toilichte leam fhèin
• Tha mi faireachdainn gu bheil gaol aig cuid
orm agus earbsa aca annam
• Is urrainn dhomh dèiligeadh ri duilgheadasan
agus dùbhlannan ùra
• Tha mi cùramach agus a’ nochdadh spèis do
chàch
• Is urrainn dhomh dèanamh a-mach far a
bheil cunnart agus na roghainnean ceart a
dhèanamh
• Tha fios agam far an tèid mi airson taic nuair
a thèid rudan ceàrr
• Tha mothachadh agam air mar a choimheadas
mi às deidh mo bhodhaig

A’ faighinn taic agus stiùireadh nan cuid
ionnsachaidh agus ann an leasachaidh an
cuid sgilean, misneachd agus fèin-spèis san
dachaigh, san sgoil agus sa choimhearsnachd

Cothroman a bhith agad gus pàirt
a ghabhail ann an tachartasan
leithid cluich, cur-seachadan
agus spòrs a bhios a’ cur
ri fàs fallain agus leasachadh, gach cuid
san dachaigh agus
anns a’ choimhearsnachd
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Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 06a, 15a

Àite àrachaidh a bhith agad
airson còmhnaidh, ann an
suidheachadh teaghlaich le
taic a bharrachd far a bheil
feum no, far nach eil
seo comasach, ann
an suidheachadh
cùraim
iomchaidh

Eisimpleirean de seo ann an gnìomh:
• Ionnsachadh cunbhalach sa bhlàr a-muigh agus ma tha sin
comasach, cothroman dachaigheil air an toirt seachad agus air an
luachadh
Comharrachadh
agus clàradh buileachaidhean luchd•
ionnsachaidh gach cuid anns an sgoil agus air taobh a-muigh na
sgoile
• Aithne aig an ionad air cò a dh’ fheumas a bhith nas gnìomhaiche
agus a bhith ag ullachadh air a shon
• Bidh luchd-obrach a’ dealbhadh gnìomhachd taobh a-muigh
a’ chlas gus coinneachadh ri feumalachdan nach neachionnsachaidh
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Eisimpleirean de seo ann an gnìomh:
Bidh luchd-ionnsachaidh a’ dèanamh fèinmheasadh agus fèin-aithris air an adhartas agus
an sunnd aca fhèin
• Stiùiridh inbhean neach gu bhith a’ meòrachadh
air ionnsachadh, ag aithneachadh na h-ath
cheumannan agus a’ cumail sùil air adhartas
• Aithne air a’ phrìomh àite a th’ aig slàinte is sunnd
ann a bhith ag adhartachadh buileachadh agus a’
lughdachadh neo-ionannachd
• Bidh fòcas aig fiosrachadh aig ìre caochlaidh air
slàinte agus sunnd agus thèid seo a chleachdadh
gus ionnsachadh agus teagasg èifeachdach a
dhearbhadh
• Bidh luchd-ionnsachaidh a’ co-dhealbhadh an
ionnsachadh aca fhèin a thaobh slàinte agus
sunnd
• An ionad a’ comharrachadh luachan agus a’ togail
air buileachadh agus a’ cur an-aghaidh neoionannachd
• A’ dèanamh cinnteach gu bheil cothroman aig
clann is daoine òga sgilean comasan-obrach
beatha a leasachadh
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Fallain

Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 11a, 19a
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Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 25a

Dhòmhsa dh’ fhaodadh seo a bhith:
• Tha mi gnìomhach gu corporra
• Bidh mi a’ gabhail pàirt ann an spòrs agus gnìomhachd anns an
sgoil-àraich/sgoil agus anns a’ choimhearsnachd
• Tha mi ag ionnsachadh mu na rudan as urrainn dhomh a
dhèanamh agus na rudan anns am feum mi barrachd oidhirp a
dhèanamh
• Tha mi a’ faighinn moladh agus misneachd gu cunbhalach
• Tha mi misneachail agus is urrainn dhomh dèiligeadh ri
dùbhlannan ùra anns na spòrsan/na cur-seachadan a tha mi air
roghnachadh
• Thèid buileachadh gach neach aithneachadh agus a
chomharrachadh
• Tha cothroman cunbhalach agam airson ionnsachadh sa bhlàr
a-muigh
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Dhòmhsa dh’ fhaodadh seo a bhith:
• Tha fios agam agus tha mi air na targaidean
ionnsachaidh agam aontachadh le inbheach
• Tha mi ag ionnsachadh mu na rudan
as urrainn dhomh a dhèanamh agus na
rudan anns am feum mi barrachd oidhirp a
dhèanamh
• Bidh mi a’ gabhail pàirt ann an gnìomhachd
taobh a-muigh sgoil-àraich/sgoile agus fios
agam gu bheil iad cudromach agus air an
luachadh
• Is urrainn dhomh dèiligeadh ri amannan
atharrachaidh
• Tha cothroman agam sgilean a leasachadh as
urrainn dhomh a chleachdadh a-nis agus san
àm ri teachd
• Tha mi ag ionnsachadh barrachd a dhèanamh
air mo shon fhìn

Eisimpleirean de seo ann an gnìomh:
• Modhan aisigeach, chum fuasgladh gan cleachdadh
gus giùlan adhartach a bhrosnachadh
• Gnè thaiceil, àrachail
• Gnè de spèis far nach eil eagal sam bith air clann is
daoine òga an cuid dhraghan a thogail
• Tha fios aig clann is daoine òga gu bheil luchd-obrach
cùramach mun deidhinn
• Thathas a’ cur luach air slàinte agus sunnd agus a’
toirt prìomhachas dhaibh
• Tha a h-uile neach-obrach a’ nochdadh gu bheil slàinte
agus sunnd aig cridhe an cuid obrach agus gu bheil
iad a’ tuigsinn a’ phàirt a tha aca ann a bhith a’ cur
an-aghaidh ana-cothrom
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Dhòmhsa dh’ fhaodadh seo a bhith:
• Tha mi a’ faighinn moladh agus misneachd gu
cunbhalach
• Tha cuideigin agam anns a bheil earbsa agam agus
don urrainn dhomh tionndadh nuair a bhios feum
agam
• Tha mi a’ faireachdainn misneachail annam fhìn
Tha
mi a’ faireachdainn mar phàirt den sgoil-àraich/
•
sgoil agam
• Tha mi cùramach agus a’ nochdadh spèis do chàch
• Is urrainn dhomh dèiligeadh ri duilgheadasan agus
dùbhlannan ùra

Buileachadh

Gnìomhach

Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 03a, 07a, 08a

Eisimpleirean de seo ann an gnìomh:
• Bidh luchd-obrach, clann agus daoine òga gu h-iomlan
a’ cur luach ann an oidhirp agus a’ comharrachadh
soirbheachas
• Thèid beachdan chloinne is dhaoine òga a shireadh, a
luachadh agus a stiùireadh gu atharrachaidhean
• Bidh clann is daoine òga a’ gabhail làn-phàirt ann am
beatha na sgoile
• Bidh luchd-ionnsachaidh a’ co-dhealbhadh an
ionnsachadh aca fhèin a’ toirt a-steach slàinte agus
sunnd
• Bidh luchd-ionnsachaidh a’ toirt taic do lìbhrigeadh
phrògraman slàinte is sunnd tro fhoghlaim cho-aoisean
• Bidh modhan aisigeach/chum fuasgladh a’ brosnachadh
giùlan adhartach

Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 10a, 12a, 13a

Dhòmhsa dh’ fhaodadh seo a bhith:
• Tha mi a’ tuigsinn gu bheil uallach orm airson na nì mi
agus gu bheil toraidhean aig gnìomhan
• Tha mi cùramach agus a’ nochdadh spèis do chàch
• Tha mi a’ faireachdainn misneachail annam fhìn
• Is urrainn dhomh obrachadh a-mach far bheil cunnart
agus na roghainnean ceart a dhèanamh
• Tha cothroman agam sgilean beatha a leasachadh
• Tha cothroman agam sgilean stiùiridh a leasachadh
• Tha mi air mo mhisneachadh gu bhith nam eisimpleir do
chàch
• Tha mi gu gnìomhach an sàs ann am measadh, dealbhadh
agus ag ath-sgrùdadh an t-ionnsachadh agam

Eisimpleirean de seo ann an gnìomh:
• Cultar in-ghabhail, taiceil stèidhichte air spèis aontachail,
àrd-dhùilean agus àrd-amasan airson na h-ama ri teachd
• Thèid cothroman a thoirt do chlann is do dhaoine òga sgilean
stiùiridh a chuir an-gnìomh
• Bidh luchd-ionnsachaidh a’ stiùireadh, a’ cumadh agus
a’ measadh an cuid adhartais fhèin ann an slàinte agus
sunnd
• Bidh luchd-ionnsachaidh a’ toirt taic do lìbhrigeadh slàinte
agus sunnd tro fhoghlaim cho-aoisean
• Bidh clann agus daoine òga a’ cur ri beatha na sgoile m.e.
air comataidhean, mar luchd-faire, mar charaidean, luchdcomhairle, phrìomh sgoilearan msaa.
A’
dèanamh cinnteach gu bheil cothroman aig clann is
•
daoine òga sgilean comas-obrach beatha a leasachadh
Cultar
làidir de ghuth neach-ionnsachaidh
•
• Bidh luchd-ionnsachaidh a’ gabhail uallach a thaobh
an cuid ionnsachaidh agus ag aithneachadh na h-ath
cheumannan mar eisimpleir tro inbhean/e-mhàileidean.
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Air a thoirt a-steach
Dhòmhsa dh’ fhaodadh seo a bhith:
• Tha cuideigin agam anns a bheil earbsa agam agus don urrainn dhomh
tionndadh nuair a tha feum agam
• Tha mi a’ faireachdainn gu bheilear ag èisteachd rium agus a’ toirt aire
dhomh
• Tha mi a’ faireachdainn misneachail annam fhìn
• Tha mi a’ faireachdainn mar phàirt den sgoil-àraich/sgoil agam
• Is urrainn dhomh dèiligeadh ri duilgheadasan agus dùbhlannan ùra
• Tha mi misneachail a thaobh nas urrainn dhomh a bhuileachadh
• Tha mi a’ faighinn an taic a dh’ fheumas mi gus làn phàirt a ghabhail
anns an sgoil-àraich/sgoil
• Tha fios agam gu bheil sinn uile eadar-dhealaichte agus gum bu chòir
dhuinn spèis is luachadh a thoirt do na h-eadar-dhealachaidhean sin

Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 05a, 14a, 44a, 44b, 45b

Eisimpleirean de seo ann an gnìomh:
• Cothroman cunbhalach, clàraichte airson conaltradh 1:1
• Cultar làidir de ghuth neach-ionnsachaidh
• Tha clann is daoine òga an sàs ann a bhith a’ dealbhadh an cuid slàinte is
sunnd fhèin
• Tuigse roinnte de shlàinte is shunnd thar na coimhearsnachd
ionnsachaidh
• Bidh com-pàirtichean a’ roinneadh fiosrachaidh a thaobh slàinte is sunnd
agus tha iad an sàs ann an co-dhealbhadh, lìbhrigeadh agus measadh
buaidh
• Bidh clann agus daoine òga a’ cur ri beatha na sgoile m.e. air
comataidhean, mar luchd-faire, mar charaidean, luchd-comhairle, phrìomh
sgoilearan msaa.
• Cultar in-ghabhail, taiceil stèidhichte air spèis aontachail, àrd-dhùilean
agus àrd-amasan airson na h-ama ri teachd
• Bidh luchd-ionnsachaidh a’ co-dhealbhadh an ionnsachadh aca fhèin a
thaobh slàinte agus sunnd
• Bidh luchd-ionnsachaidh a’ toirt taic do lìbhrigeadh slàinte agus sunnd
tro fhoghlaim cho-aoisean
• Bithear a’ sireadh bheachdan bho gach neach san stèidheachadh, gan
luachadh agus a’ stiùireadh gu atharrachaidhean

Slàinte agus Sunnd Dleastanas na h-uile
ÀRAICHTE

Gnìomhach

Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 03a, 07a, 08a

Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 25a
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A bhith a’ faighinn chothroman agus
misneachd dleastanasan gnìomhach agus
cunntachail a chuir an-gnìomh anns na
sgoiltean agus na coimhearsnachdan
aca agus, far a bheil sin deatamach,
a bhith a’ faighinn stiùireadh agus
marasgladh iomchaidh agus
a bhith an sàs ann an codhùnaidhean a bheir
buaidh orra
A bhith a’ faighinn
cuideachadh gus faighinn
thairis air neo-ionannachdan
sòisealta, foghlaim, corporra
is eaconamach agus a bhith air
an toirt a-steach mar phàirt den
choimhearsnachd anns a
bheil iad a’ còmhnaidh
agus ag ionnsachadh
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Sàbhailte
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An cothrom a bhith ann, an cois luchdcùraim, èisteachd fhaighinn agus a bhith an
sàs ann an co-dhùnaidhean a bhios a’ toirt
buaidh orra
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Dìonta bho mhìghnàthachaidh, dearmad no
cron san dachaigh, san sgoil
agus sa choimhearsnachd
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Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 06a, 15a

A bhith air an ìre as àirde a tha comasach de
shlàinte chorporra agus inntinn, a choileanadh,
cothrom air cùram slàinte iomchaidh, agus taic
ionnsachaidh gus roghainnean fallain is
sàbhailte a dhèanamh

Cothroman a bhith agad gus pàirt
a ghabhail ann an tachartasan
leithid cluich, cur-seachadan
agus spòrs a bhios a’ cur
ri fàs fallain agus leasachadh, gach cuid
san dachaigh agus
anns a’ choimhearsnachd

Ur

Fallain

A’ faighinn taic agus stiùireadh nan cuid
ionnsachaidh agus ann an leasachaidh an
cuid sgilean, misneachd agus fèin-spèis san
dachaigh, san sgoil agus sa choimhearsnachd

Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 01a, 02a, 04a, 09a
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Àite àrachaidh a bhith agad
airson còmhnaidh, ann an
suidheachadh teaghlaich le
taic a bharrachd far a bheil
feum no, far nach eil
seo comasach, ann
an suidheachadh
cùraim
iomchaidh
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Air a thoirt a-steach

Dh’ fhaodar ceangal ri HWB 05a, 14a, 44a, 44b, 45b
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