يا للهول...
 ...لقد اتحدنا مع أحد طالب الثانوية

معلومات
خدمات صحة الطالب
إىل جميع
أولياء أ
المور
1

البدن والروح والدراسة
ستكون بحالة جيدة
ف� حالة ت ز
االل�ام بعادات
ي
جيدة.

2

العادات المعيشية الجيدة بالنسبة لطالب
المرحلة الثانوية — ما هي؟

ها هي بعض النصائح والمعلومات ألولياء أمور طالب المرحلة.

م�ايد من أ
الهمية لمواجهة الجهاد النفس السل� أ
اهق� بقدر ت ز
تتسم صحة المر ي ن
والعراض الجسدية واالعتالل
إ
ي
بي
ف
ت
ز
النفس خالل سنوات المرحلة الثانوية .فالبدن والروح والدراسة ستكون بحالة جيدة ي� حالة االل�ام بعادات
ي
الشارات واالنطباعات كما هو الحال اليوم .علماً
جيدة .إذ لم يسبق إطالقاً أن يتعرض الشباب لهذا القدر من إ
ف
كب�ة ث
الكث� من الطالب .والتدفق المستمر
وأك� إجهاداً ِم ّما قد يعتقد ي
بأن البدء ي� المرحلة الثانوية خطوة ي
أ
كب� .إن
لالنطباعات والضغوط بع� وسائل التواصل االجتماعي ومجموعات الصدقاء والحفالت واالحتفاالت تدفق ي
ف
الكث�
سنوات المرحلة الثانوية مرحلة ينتقل فيها المراهق من مرحلة كونه طفال ً إىل كونه بالغاً ي� العموم .هناك ي
أ
ت
ال� يجب التعامل معها واكتشافها وتجربتها أو عدم تجربتها خالل هذه الرحلة.
من المور ي
النوم نئ
الها� والعادات الحسنة هي مكونات مهمة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية.
وكلما ازدادت معرفة الشباب بأنفسهم وحمايتهم تحسنت صحة الطالب ذوي النتائج الدراسية الجيدة .وتتحمل
أنت هنا بوصفك ول أ
المر مسئولية مهمة ومسئولية ت
ين
مش�كة معنا ش
القائم� عىل المدرسة.
مع�
ي
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النوم

النوم ث
الكث� من الشباب .فالمراهقون بحاجة لما تي�اوح ي ن
ب� 10-9
أك� أهمية ِم ّما يعتقد ي
ساعات من النوم كل ليلة والنوم نئ
الها� ض�وري جداً للصحة.
آ
ف
صغ�ة .إذ
فنحن كلنا خاضعون لساعة ي� الجسم .وتختلف ساعة الجسم هذه من شخص لخر ولكن الفروقات ي
ين
يجب عىل الغالبية النوم ي ن
الساعت�  22و 07لنيل أفضل قسط ممكن من النوم .علماً بأن الجسم والدماغ
ب�
ن
يعا� من مشاكل
ينتفعان ي
بالوت�ة المنتظمة فيما يخص وجبات الطعام وعادات النوم .وإن كان طفلك المراهق ي
وماو ّي) .فهذا أمر يجعل الحياة والدراسة أسهل!
نوم فمن المفيد البدء بالتحقق من ي
وت�ة يومه (ال َّنظْم َ
الي ِ
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نصائح للنوم:

• ت
ال�يض يومياً
•الهواء النقي
• ت
االس�خاء قبل الذهاب إىل الرسير
•تجنب ضوء الشاشات أ
الزرق قبل موعد النوم بساعة
ف
الط�ان
•ضع الجوال ي� وضع ي
ين
الكافي� أو يغ� ذلك من المنشطات أخرى
•تجنب السكر أو م�ش وبات
قبل موعد النوم
المكان
ومظ ِْلمة قدر إ
•حافظ عىل غرفة النوم منعشة ب
ال�ودة ُ
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ت
ال�يض والغذاء

وال�يض .يعزز ت
الها� بالغذاء ت
ويرتبط النوم نئ
ال�يض والحركة بانتظام كال ً من الصحة
النفسية والبدنية وكذلك التعلم.

ئ
ين
وجبت�
غذا� ثابت للفطور والغداء والعشاء ويُفضل أيضاً تناول
ينعم الجسم بأفضل صحة عند اتباع نظام ي
أ
خفيفت� .ونحن نوص بتجنب أ
ين
طعمة/ال ش�بة المليئة بالسكر مثل الكوكا كوال وريد بول والحلوى .إيجاد التوازن
ال
ي
ئ
ت
الجهاد
السل�.
أمر يقلل من خطر إ
مع المواظبة عىل ال�يض واتباع نظام ي
غذا� ثابت ٌ
ي
النفس ب ي

• ت
ال�يض منخفض الحدة والمديد ،مثل ش
التم� والهرولة والسباحة ،أمر له أثر طيب عىل
ي
النوم.
• ت
ال�يض الذي يحقق زياد ًة ف ي� النبض ويُ َح ِّسن اللياقة البدنية هو أفضل دواء للإجهاد
النفس.
ي

ت
ال�يض الذي
تنفذه فعال ً
— تريض جيد.
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وسائل التواصل االجتماعي
كب�اً من حياة الشباب .واكتساب عادات جيدة
تشكل وسائل التواصل االجتماعي اليوم جزءاً ي
بخصوص وسائل التواصل االجتماعي هو أحد أهم الخطوات المسببة للصحة الجيدة ال�ت
ي
بوسع طالبنا القيام بها.
آ
لكث� من الطالب
وبعد أن أصبح الكمبيوتر الن أداة عمل أساسية فإنه من المغري بالنسبة ي
أن يتابعوا أ
الستاذ وهم مثال ً يطالعون إنستجرام أو يغ�ه .ولم يكن من قبيل المصادفة أن
ال ي ز
نجل�ي (فومو) " "fomoمصطلحاً متداوال ً اليوم .وحالة (فومو) هذه
يكون االختصار إ
ً
يمكن مقارنتها بمن كان مصابا بمشكلة إدمان.
كث�ة ف ي� الوقت نفسه — وهو ما يُعرف بإنجاز عدة مهام ف ي� آن واحد "."multitasking
ينجز الشباب غالباً أشياء ي
أ
ن
ز
فهم يعتقدون أنه بمقدورهم التعامل مع سناب شات وإنستجرام وحل الواجبات الم�لية والتحدث مع الصدقاء
أ
ف
ف
اليس�ة الروتينية وال
ي� الوقت نفسه .إال أن إنجاز عدة مهام ي� آن واحد " "multitaskingأنسب ما يكون للشياء ي
أ
ت
وتش� أبحاث الدماغ إىل أنه يجب أن نواجه مهاماً
ال� تنطوي عليها المور المدرسية .ي
يناسب المهام المعقدة ي
صعبة ،نركز فيها ت
ال� ي ز
ك� التام ،يك نُ َن ِّمي تعليمنا.
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إنجاز عدة
مهام
ف ي� آن واحد

فومو
""fomo

()fear of missing out
ش
�ء خاص
= الخوف من فوات ي
مث� لالهتمام أو ٍّ
مسل
ي

يل بعض
فيما ي
النصائح لطفلك المراهق،
إنها نصائح نعلم أنها
مفيدة:

 3نصائح

ش
�ء واحد عىل حدة عندما تستمع
•دع الدماغ يتعامل مع ي
إىل عرض المدرس أو إن كنت منهمكاً ف ي� حل الواجبات المدرسية ف ي�
الصف  -ضع الجوال جانباً
•دع الدماغ يركز عىل الواجبات ن ز
الم�لية وضع الجوال ف ي� مكان آخر
للتخل عن الجوال مدة معينة كل يوم ف ي� الصباح أو
•ت ََح َّد نفسك
ي
لبعض الوقت ف ي� تف�ة ما بعد الظهر

9

إرشاد طفلك المراهق
لتفادي المخاطر الرابضة عىل الطريق
كب�اً لتجربة أمور جديدة.
عند االنتقال إىل مرحلة البلوغ يكون الفضول ي
فاحتكاك شبابنا بالكحول ليس بالمستغرب.
ن
فالشباب ف� ي ن
يع� هذا وجودهم
ي
السن� المتقدمة من المراهقة يدعون يغ�هم إىل حياة السهر والحفالت .وقد ي
حيث توجد المخدرات والكحول .ويحدث أيضاً ف� كالمار أن يباع ويروج الكحول والمخدرات أ
والقراص.
ُ َ َّ
ُ
ي

ضغط أ
القران
كب�
ي

وصداقات طفلكم المراهق أمر حاسم
ف
كث� من المرات.
ي� ي

10

وتود المدرسة التعاون معكم بوصفكم أولياء أ
المور.
فاهتمامك له أثره .ويمكنك ت
اف�اض أن طفلك قد يكون ف ي�
بيئات بها كحول ومخدرات.
ئ
وقا� وذلك وفقاً
ويعمل اتحاد ثانويات كالماشوند عىل نحو ي
بل�نامج بلدية كالمار بخصوص سياسة مكافحة المخدرات
ن
ت
يع� أن المدارس تعمل
للف�ة  .2020-2016وهذا ي
مستخدمةً أنشطة ت
مش�كة وأحياناً متنوعة.
والتحاد ثانويات كالماشوند خطة أنشطة (ك.م.م.ت) –
الكحول والمخدرات والمنشطات والتبغ.

وقد يكون هذا
فك� فيه:
شيئاً مدعاة للت ي

أ
�ش
•يمكنكم مع أولياء المور التعاون فيما
بينكم وجلب أطفالكم من الحفالت

•تبقون من ي ن
تبه� بخصوص ما إن كان
الطفل المراهق يترصف ترصفاً مختلفاً
•يمكنكم التحدث قليال ً عند عودته
من الحفلة
أ
•تجمع أنت بنفسك المعلومات والدلة
بخصوص الكحول والمخدرات
•يمكنكم التناقش بخصوص الكحول
والمخدرات ف ي� ن ز
الم�ل
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التبغ

ين
التدخ� ف ي� البيئة المدرسية .والهدف من برنامج سياسة مكافحة المخدرات هذا هو الحد
وينص القانون عىل حظر
ف
ف
التدخ� يب�ن
ين
ن
التدخ� ي ن
ين
للبن� و  15ي� المائة للبنات .فعدد الشباب الذي يبدؤون
من
ب� شبابنا بنسبة  5ي� المائة ي
أ
ف
النيا� للمحافظة ي� إسهامهم
الصف التاسع والصف الول الثانوي عدد ي
كب� جداً .ولمدارسنا تعاون مع التنظيم ب ي
خال من التبغ).
"ٍّ "Tobaksfri utmaning
(تحد ٍ

الكحول والمخدرات

يتعاطى حوال ربع طالب كالمار ف� الصف  2الكحول تعاطياً مفرطاً .ن
ويع� التعاطي المفرط أن الشخص شي�ب ما
ي
ي
ي
ال يقل عن زجاجة نبيذ أو ما يعادل ذلك ،مرة شهرياً عىل أ
ف
القل .أما بالنسبة للمخدرات فإن نسبة  16ي� المائة من
ين
البن� ونسبة  11ف ي� المائة من البنات يتعاطون المخدرات( .تقرير .)CAN 2017
ت
ال� قد تكون
ويصل جزء من المعلومات إىل خدمات صحة الطالب عن طريق الطالب بخصوص نوع المخدرات ي
ف
ين
كستاس"
"ال
الق َّنب
والكوكاي� وحبوب النشوة إ
متداولة ي� بيئاتهم .وهي تتضمن ،إ
بالضافة إىل الخمور ،كال ً من ِ
ي
وكذلك أ
الدوية المصنفة عىل أنها مخدرات  ،مثل ت
ال�امادول.
الوقا� ف� المدارس ف� المقام أ
ئ
الول ضمن
ويجري العمل
ي
ي ي
إطار التدريس .إن كنت مهتماً بمعرفة المزيد َع ّما نقوم به
فيمكنك زيارة موقع اتحاد ثانويات كالماشوند
وقراءة خطة أنشطتنا.
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بحسب القانون

ين
التدخ�
فإن حظر
يرسي ف ي� بيئة المدارس.

بعض الروابط ت
ال� يمكنها منحك
ي
المزيد من المعلومات أ
والدلة
بخصوص الكحول والمخدرات:
الق َّنب
 8خرافات عن ِ

www.pelleolsson.se/books/19

معلومات — تنبه إىل المخدرات
www.drugsmart.com/fakta/

الق َّنب
الحقيقة عن ِ

www.youtube.com/watch?v=vsacZIyaRnc

"" "Ung livsstilنمط حياة الشباب" — موجه ألولياء أ
المور

الرابط " "Ung livsstilموجه إىل كل من الطالب
وأولياء أ
المور والمدرسة
www.unglivsstil.se/foraldrar/
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حضور الحصص

المهم هو جعل المر ي ن
اهق� يدركون قيمة االلتحاق بالمدرسة والمشاركة النشطة ف ي�
الكث� من
الحصص .فالحضور ش�ط
أساس لتحقيق نتائج دراسية ناجحة .إ
وبالمكان حل ي
ي
ف
الجهاد
السل�.
المسائل والواجبات ي� المدرسة .كما أنه يقلل من مخاطر إ
ي
النفس ب ي

اس
علماً بأن المداومة النشطة ف ي� المدرسة ش�ط
أساس لتلقي إ
العانة الدراسية من اللجنة المركزية للدعم الدر ي
ي
ت
ال� قد
( .)CSNإن تكرر الغياب وجب عىل المدرسة إ
اس ( )CSNي
البالغ عن ذلك إىل اللجنة المركزية للدعم الدر ي
العانة الدراسية من اللجنة
العانة الدراسية والمطالبة بإعادة السداد .مالحظة :ويؤثر وقف إ
تتخذ قراراً بوقف إ
أ
ف
اس ( )CSNعىل فرص الرس ي� تلقي إعانة السكن ومعاش الطفل وإعانة النفقة الموسعة من
المركزية للدعم الدر ي
صندوق الضمان االجتماعي.
ديكس� وسيلة ممتازة ألولياء أ
ت
المور يك يلموا بمواظبة الطفل
المدرس وخطته الدراسية ودرجاته الدراسية.
عىل الدوام
ي
وك تتمكن من تلقي الرسائل الخاصة بالغياب فيجب عليك
ي
ت
ديكس�! معلومات عن بالغات الغياب
إضافة بيانات التواصل ف ي�
ديكس� متوفرة عىل موقع المدرسة إ ت ن
ت
و�.
وعن
اللك� ي
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تذكر

إضافة بيانات التواصل
الحديثة الخاصة بك
ت
ديكس�
ف ي�

ف
و� حالة تكرار الغياب
ي
فيجب عىل المدرسة
إبالغ هذا الغياب إىل
الدراس
اللجنة المركزية للدعم
ي
(.)CSN
15
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مهارات الدراسة

إننا نرغب أيضاً ف ي� تسليط الضوء عىل فائدة مهارات الدراسة الجيدة .فهي مهارات يمكن ألي شخص
أن ينميها .والطالب هو من يتحمل مسئولية اكتساب مهارات دراسة جيدة ولكن بمقدور المدرسة
والتأث� .ومن ي ن
نز
ب� الموارد الهامة ف ي� المدرسة المعلمون
والم�ل تقديم النصائح والمساندة
ي
ت
المتخصصون وال�بويون المتخصصون.

تزداد ف ي� المرحلة الثانوية المتطلبات المفروضة ولهذا فإن التخطيط السديد للدراسة والبنية السليمة لها ض�وريان
تماماً .وهذا قد يرسي أيضاً عىل الطالب الذين يرون أنه كان من السهل عليهم الحصول عىل درجات جيدة ف ي�
أ
الكث� من الجهد.
ساس دون بذل ي
مرحلة التعليم ال ي

"من يَ ْق َوى ع ىل ال دراسة"
كث� من ال دعم الذي ي مكن
ه ناك ال ي
تل قيه عىل ش بكة إال تن�نت.
اقرأ الم زيد عىل:
bloggar.ur.se/orkaplugga/
category/pluggvanor
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راحة البدن وسالمته

جسمنا — العضالت والدماغ — يغ� متكيف مع ثك�ة الجلوس ومشاهدة الشاشات باستمرار.
حافظ عىل لياقتك البدنية وتجنب أ
اللم وارفع مستوى ت
ال� ي ز
ك� باستخدام النصائح الخاصة
بالتنويع والزاوية والحركة!
التنويع 20
•ن َِّوع وضعيتك ي ن
ب� الوقوف والجلوس كل  20دقيقة.
•ن َِّوع وضعيتك ي ن
ب� تقريب عينيك من الشاشة وإبعادهما
عنها.
•دع يديك تتناوبان عىل استعمال الجوال.

زاوية 20

انتبه إىل وضعية
جسمك.

تز
ال�م
بتمارين
فواصل
ت
االس�احة
18

سنتيم�اً عىل أ
ت
•اجعل بينك ي ن
القل.
وب� الشاشة مسافة 65
•ارمش عينيك بانتظام.
•انتبه إىل وضعية جسمك.
•أبق رأسك ف ي� زاوية نظر مقدارها  20درجة أمام شاشتك/
الذك.
هاتفك ي

الحركة 20

ن َِّوع وضع
عملك

وأرجع كتفيك إىل الوراء.
• َجلِّس ظهرك،
ْ
•مد ذراعيك إىل أعىل وإىل الخارج وإىل أ
المام.
ف
اثن ركبتيك.
• ِ
امش ي� موضعكِ ،
ف
•حرك رأسك ُمبقياً عليه � منتصف جسمك ت
(باس�خاء) إىل
ي
أ
المام وإىل الخلف وإىل الداخل وإىل الخارج.

اتصل بنا

بيانات التواصل

الخاصة بموظفي خدمات صحة الطالب ستجدها عىل
الموقع إ ت ن
و� الخاص بكل مدرسة:
اللك� ي
مدرسة ي ن ّ� ت
نيس�وم ""Jenny Nyströmsskolan
ِ ي
 25شارع " ،"Smålandsgatanص .ب  ،804كالمار 39128
رقم الهاتف0480-451700 :
www.jennynystromsskolan.se
www.gyf.se/gymnasiesarskolan
jennynystromsskolan@gyf.se

مدرسة الش كاج ""Lars Kaggskolan

 56شارع " ،"Lorensbergsgatanص .ب  ،832كالمار 39128
رقم الهاتف0480-451600 :
www.larskaggskolan.se
larskaggskolan@gyf.se

مدرسة ستاجنيليوس ""Stagneliusskolan

 5شارع " ،"Fredriksskansgatanص .ب  ،824كالمار 39128
رقم الهاتف0480-451530 :
www.stagneliusskolan.nu
stagneliusskolan@gyf.se

مدرسة أوالند الثانوية ""Ölands gymnasium
شارع " ،"Åkerhagsvägenص .ب  ،500بوريهولم 38701
رقم الهاتف0485-88420 :
www.olandsgymnasium.se
olandsgymnasium@gyf.se

يك تتلقى الجواب عىل
ش� أ
ت
السئلة!

ئ
وقا� للشباب
مركز صحي ي
المرشدة االجتماعية
0480-451512
القابلة والممرضة ف ي�
مركز الشباب للتوعية الجنسية
0480-448900

ن
أشخاص آخرون
يمكن� االتصال بهم
ي
لتلقي المشورة والدعم
عيادة مكافحة المخدرات والكحول
0480-450900
صا�)
مركز (( )ABCمركز فقدان الشهية وال ُّنهام ُ
الع ِب ي
0480-84461
قسم أ
الطفال والشباب
0480-38480

الرعاية النفسية أ
للطفال والشباب
0480-81694
من اجل التواصل مع دائرة الخدمات االجتماعية فيمكنك
االتصال ببدالة كل بلدية.
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