بیل...

 ...یک دانش آموز با ما پیوست

معلومات
از طرف بخش خدمات
صحی شاگردان
برای شما اولیاء گرامی
1

عادات سالم برای
جسم ،روح و درس ها
بسیار مفید است.
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گ
عادات سالم زنده � برای یک شاگرد دور ٔه
ثانوی به چه معناست؟
در ی ن
پای� کمی مشوره های مفید و معلومات برای شما که یک شاگرد دور ٔه ثانوی در خانه
دارید ،ارائه می گردد.

اس�س منفی ،عالئم فزییک و مشکالت ن
وضع صحی نوجوانان برای ب� اثر کردن ت
روا� در جریان سال های دور ٔه
ثانوی از اهمیت ویژه برخوردار است .عادات سالم برای جسم ،روح و درس ها بسیار مفید است .نوجوانان هیچ
تاث�ات قرار نگرفته بودند .آغاز دور ٔه ثانوی
گاهی تا این اندازه که امروز شاهد آن هستیم در معرض نمارش ها و ی
گ
بزر� است و ت
بیش� از انداز ٔه که شمار زیادی از شاگردان فکر می کنند ،پر زحمت و کوشش طلب است.
گام
ن
مهما�
جریان مداوم اثرگذاری و فشار ها از طریق رسانه های اجتماعی ،حلقات و گروه های دوستان و جشن و
ها در سطح بلند قرار دارد .سالهای دور ٔه ثانوی زمانیست که یک نوجوان اساساً از دوره طفولیت یب�ون آمده وارد
مرحله حیات بزرگسایل می شود .ی ز
مس� این مرحله باید آنرا اداره ،کشف و تجربه یا هم
ٔ
چ�های زیادی است که در ی
نباید تجربه کرد.
اس�احت ف
کا� و عادات سالم اجزای مهم برای بهبود صحت فزییک و ن
خواب و ت
روا� است.
خویش� و مصونیت خود آگاهی می یابند ،په همان اندازه آنها از سالمت ت
تن
به�
هر قدری که نوجوانان در مورد
خو� برای شان به بار خواهد آورد .شما به عنوان اولیاء و ما
های
آورد
دست
و
بهره مند گردیده نتایج آموزش
ب
ت
کارمندان مکتب یک وظیفه و مسئولیت مش�ک به عهده داریم تا این هدف برآورده گردد.
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خواب

اس�احت ف
کا� نسبت به باور ها و عقاید نوجوانان از اهمیت ت
خواب و ت
بیش� برخوردار است.
نوجوانان هر شب به  9ایل  10ساعت خواب نیاز داشته و خواب ف
کا� و باکیفیت برای صحت
و سالمت مهم و ت
حیا� می باشد.
همه ما تابع یک ساعت جسمی می باشیم .ساعت جسمی از فردی به فرد دیگر فرق داشته ویل این تفاوت ها
بیش�ین تعداد افراد ،ت
ناچ� می باشند .برای ت
به�ین وقت خواب ی ن
یز
ب� ساعت  22شب و  7صبح می باشد .اعم
جسم و ذهن از یک ترتیب و ریتم منظم در عرصه رصف غذا و عادات خواب احساس ر ت
اح� می کند .اگر فرزند
نوجوان تان از مشکالت خواب رنج می برد ،ت
به� است تا ریتم و ترتیب شبانه روزی وی را نگاه کنید .این عمل
گ
موجب تسهیل در اعم زنده � روزمره و آموزش می گردد.
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مشوره های مفید برای خوب:

•ورزش روزانه
•هوای تازه
رف� به بس�ت
•آرام شدن و تمدد اعصاب قبل از ت ن
اح�از از ن
• ت
روش� بآ� اسکرین ها یک ساعت قبل از وقت خواب
تن
نگهداش�
•موبایل را در حالت هواپیما
ن
کوف� یا سایر اشیاء تر و تازه کننده
•خودداری از مرصف شکر ،نوشابه ها دارای ی
قبل از وقت خواب
ت
نگهداش�ن
•اتاق خواب را تاحد امکان خنک و تاریک
•
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غذا�
ورزش و رژیم ی

غذا� و ورزش ارتباط دارد .ورزش منظم و حرکات برای صحت چه از
خواب خوب با رژیم ی
یادگ�ی مفید می باشد.
لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی و همچنان ی
جسم انسان با رعایت رصف مرتب غذا عبارت از صبحانه ،نان چاشت ،نان شام و ترجیحاً دو وعده غذا های
ت
سبک در ت
سالم� قرار می یگ�د .ما توصیه می نماییم تا از مرصف خوراک های افزاینده
به�ین وضعیت از لحاظ
یاف� توازن و تعادل ی ن
ش� نی� باب اجتناب صورت یگ�د .ت ن
ب� تمرین و
شکر در بدن بطور مثال کوالِ ،رید بول و ی
ت
عص� منفی را کاهش می دهد.
رصف منظم غذا خطر اس�س یا فشار ب

تاث� مثبت بر خواب
•تمرین کم شدت مانند پیاده روی ،دویدن و نرمش کردن و آببازی ی
دارد.
م�ان ض�بان قلب را بلند برده و وضعیت عمومی بدن را بهبود می بخشد ،ت
•تمرین که ی ز
به�ین
ت
عص� یا اس�س می باشد.
تداوی فشار ب

ن
تمری� که واقعاً
انجام یابد ،تمرین
خو� است.
ب
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رسانه های اجتماعی

گ
زند� جوانان را تشکیل می دهد .ت ن
امروز رسانه های اجتماعی یک بخش عمد ٔه
داش� عادات
ت
پسندیده در عرصه استفاده از رسانه های اجتماعی ییک از مهم�ین اقدامات چاره ساز می
باشد که دانش آموزان ما می توانند آن را روی دست یگ�ند.
هم اکنون که کمپیوتر یک ابزار ض�وری و الزمی کاری گشته است ،رس زدن به انستاگرام یا
سایر برنامه ها برای دانش آموزان ،بطور مثال ،در جریان تدریس توسط معلم ،وسوسه
ف
یز
تصاد� نیست که اختصار  Fomoکلمه ایست که امروز
انگ� و جاذب می باشد .این یک امر
مورد استفاده قرارد می یگ�د Fomo .را میتوان با مشکالت اعتیاد مقایسه کرد.
جوانان معموال ً چندین کار را در ی ن
ع� وقت انجام می دهند ،که این را چند-کاره بودن می نامند .آنها فکر می کنند
گ
که آنها می توانند سنپ چت ،انستاگرام ،کار خان� و صحبت با دوستان را همزمان انجام بدهند .ویل چند-کاره
بودن از همه ت
بیش� در عرصه انجام کار های ساده و روزمره مناسب بوده ویل در قسمت کارهای مغلق و پیچیده
یادگ�ی به فعالیت های
مربوط به دروس درست نتیجه نمی دهد .تحقیقات علمی نشان داده که انکشاف و رشد ی
چالش بر ی ز
انگ�ی که تمرکز کامل ما را جلب کند ،نیاز دارد.

چند کاره
بودن
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fomo

()fear of missing out
ن
یع� ترس از دست دادن ی ز
چ� بویژه
جالب یا خنده آور

در ی ن
پای� یکتعداد مشوره های مفید
که ما می دانیم موثر اند ،برای
فرزند نوجوان تان ارائه می گردد:

 3مشوره
های مفید

•زمانیکه شما به معلم تان در صنف گوش فرا می دهید ،به مغز خود
چ� تمرکز کند ،یا ن
اجازه بدهید تا در یک زمان روی یک ی ز
زما� که شما
به خودی خود مرصوف فعالیت دریس در صنف باشید ،تلفن همراه
خود را کنار بگذارید.
گ
•به ذهن خود اجازه بدهید تا روی کار خان� تمرکز کرده و تلفن همراه
تان را در جای دیگری بگذارید.
تن
•با
گذاش� تلفن همراه تان دور از خود برای چند لحظه هر روز،
تن
خویش� را به مبارزه بطلبید.
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نوجوان تان را به آن سوی خطر های
رهنما� کنید
که در امتداد راه وجود دارند
ی

کنجکاوی و خواهش آزمودن ی ز
مس� به مرحلهٔ حیات بزرگسایل به شدت
چ�های نو در امتداد ی
موجود می باشد .این واقعیت که جوانان ما با نوشیدن الکول مواجه می شوند،
تعجب آور نیست.
ن
نوجوا� با شب گذر نا� ها و بزم ها همراه می باشد .این می تواند به این ن
ین
مع� باشد که آنها در جاهای
باال�
سن� ی
س�ی می کنند .در کالمار ی ز
ن� خرید و
که مواد مخدر و مقدار زیاد الکول در آنجا وجواد می داشته باشد ،وقت پ
فروش یغ� ن
قانو� الکول ،مواد مخدر و تابلیت ها نشئه آور رخ می دهد.

فشار وارده از
سوی گروه

دوستان زیاد بوده و اینکه فرزند
نوجوان تان با چه قسم دوستان
نشست و برخاست می کند ،ت
بیش�
اوقات رسنوشت ساز می باشد.
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مکتب خواهان همکاری با شما به عنوان ویل می باشد .توجه
تغی�ی را به میان می آورد .فرض کنید که فرزند تان در
شما ی
س�ی می کند که در آنجا الکول و مواد
ها� وقت پ
محیط ی
مخدر وجود می داشته باشد.
نامه سیایس شهرداری
مجتمع لیسه های کالمارسوند طبق بر ٔ
جلوگ�ی از مواد مخدر برای سالهای  2016ایل
کالمار برای
ی
پيشگ�انه
تداب� و اقدامات
ی
 2020از طریق راه اندازی ی
فعالیت می کند.
مع� است که مکاتب فعالیت های ت
این به این ن
مش�ک و
ض
بع� اوقات چند جنبه ی� را روی دست می یگ�ند.
جلوگ�ی از
مجتمع لیسه ها دارای یک طرح فعالیت برای
ی
 ANDTکه مخفف واژه های الکول ،مواد مخدر ،دوپنگ و
ن
سوید� است ،می باشد.
دخانیات به

در نظر دا ت ن
ش� نکات ذیل می
تواند مفید باشد:
•شما به عنوان اولیاء با یکدیگر کمک کرده
و فرزندان را شخصاً از م ن
هما� ها و بزم
ها خانه بیآورید
•شما متوجه باشید که آیا در برخورد
نوجوان تان ی
تغ� بوجود آمده است
ن
•زمانیکه او از مهما� به خانه بر می گردد،
با ایشان اندیک صحبت کنید
•شما در مورد الکول و مواد مخدر
استدالل و آگاهی الزم حاصل کنید
•شما در مورد الکول و مواد مخدر در
خانه صحبت کنید
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دخانیات

جلوگ�ی از از مواد مخدر اینست
نامه سیایس
کشیدن سگرت در محیط مکتب از روی قانون ممنوع است .هدف بر ٔ
ی
ت
تا استفاده از سگرت ی ن
کث�ی از
ب� جوانان ما را  5درصد در پرسان و  15درصد در دخ�ان کاهش دهد .تعداد ی
ب� صنف نهم و سال اول لیسه آغاز می کنند .مکاتب ما با شورای ت
جوانان سگرت کشیدن را ی ن
والی� در برنامه شان
بنام محیط عاری از دخانیات همکاری می نمایند.

الکول و مواد مخدر

تقریباً یک ثلث دانش آموزان کالمار در سال دوم دور ٔه ثانوی بگونه وافر از الکول استفاده می کنند .استفاده وافر
بدین معناست که شخیص ماه یکبار حداقل یک بوتل ش�اب یا معادل آن را می نوشد .در رابطه به مواد مخدر،
 16درصد پرسان و  11درصد ت
دخ�ان از مواد مخدر استفاده کرده اند( .طبق راپور  CANسال )2017
بخش خدمات صحی دانش آموزان در مورد اینکه کدام مواد مخدر در محیط شان مورد استفاده قرار می یگ�ند،
از شاگردان ض
ین
کوکائ� و
بع� معلومات و آگاهی بدست می آورد .برعالوه الکول ،سایر مواد همچو چرس و
اکستایس و ادویه که مواد مخدر طبقه بندی شده اند بطور
مثال ترامادول ،ی ز
ن� وجود دارند.
واقدامات وقایوی در مکتب عمدتاً در چوکات تدریس صورت
می یگ�د .اگر عالقه مند آگاهی ت
بیش� در مورد اقدامات و اهتمامات
ما هستید ،لطفا به وبسایت مجتمع لیسه ها رجوع نموده برنامه
فعالیت ما را مطالعه کنید.
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کشیدن سگرت

در محیط مکتب

از روی قانون ممنوع است

لینک های که می توانند استدالل
و آگاهی در مورد الکول و مواد مخدر
را در خدمت تان قرارد دهند:

 8باورها در مورد بنگ که پایه و اساس ت
درس� ندارند
www.pelleolsson.se/books/19

حقایق علمی Drugsmart
www.drugsmart.com/fakta/

حقیقت بنگ

www.youtube.com/watch?v=vsacZIyaRnc

" – "Ung livsstilبرای والدین

گ
لینک ( Ung livsstilطرز زنده � نوجوانان)
اعم به شاگردان و اولیاء و مکتب متوجه است
www.unglivsstil.se/foraldrar/
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حضور شاگردان در ساعات دریس

اینکه اهمیت ض
حا�ی مرتب در مکتب و ت
اش�اک فعال در ساعات دریس به فرزندان نوجوان
فهمانده شود ،حایز اهمیت است .ض
حا�ی یک ش
پی�ط برای بدست آوردن نتایج قناعت
گ
بخش به شمار می رود .شمار زیادی وظایف و کار خان� را می توان در مکتب انجام داد.
این طور خطر گرفتار شدن به ت
س�س منفی ی ز
ن� کاهش می یابد.
کمیته مرکزی حمایت مایل بخاطر تحصیل ( )CSNپابندی به حا�ض ی مرتب
برای دریافت کمک مایل تحصییل از ٔ
کمیته مرکزی حمایت مایل بخاطر تحصیل ()CSN
به
مورد
در
باید
مکتب
ش�ط است .در صورت غیابت مکرر،
ٔ
گزارش داده که این اداره می تواند به تصمیم در مورد قطع نمودن کمک مایل تحصییل و تقاضای کمک مایل
پرداخت شده اقدام نماید .متوجه باشید! کمک مایل قطع شده امکانات خانواده ها را در قسمت دریافت کمک
ایه خانه ،حقوق تقاعد کودکان و حمایت مایل بابت
مایل بخاطر کر ٔ
بیمه اجتماعی پرداخت می شود،
ه
ادار
سوی
نفقه اوالد که از
ٔ ٔ
تاث� قرار می دهد.
تحت ی
 Dexterیک ابزار موثر برای شما اولیاء است تا بر حا�ض ی،
ین
مضام� مختلف نظارت
نامه تحصییل و نمرات شاگرد در
بر ٔ
داشته باشید .برای دریافت پیام در مورد غیابت دانش آموز،
شما باید معلومات ن
نامه  Dexterسازید!
کنو� تماس تان را وارد بر ٔ
نامه  Dexterرا می
معلومات در مورد اطالع غیابت و بر ٔ
توانید در وبسایت مکتب دریابید.
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تذكر

اضافه کردن اطالعات ن
کنو�
تماس در  Dexterرا به خاطر
بسپارید.

در موارد غیابت مکرر ،مکتب
مکلف است تا کمیتهٔ مرکزی
حمایت مایل بخاطر تحصیل
( )CSNرا در جریان بگذارد.
15
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تخنیک مطالعه
ما ی ز
ن� می خواهیم یک تخنیک موثر مطالعه را خدمت تان برجسته سازیم .همه می توانند این
تخنیک را تمرین کنند .کسب کردن یک تخنیک موثر مطالعه یک مسئولیت شخیص بوده ویل مکتب و
تاث�گذاری را فراهم نماید .ییک از منابع مهم در مکتب معلمان
خانه می تواند معلومات ،حمایت و ی
مخصوص و آموزگاران تخصیص می باشد.
در دور ٔه تعلیمات ثانوی معیار ها و خواسته ها افزایش می یابد ،بنابراین پالنگذاری و ساختار خوب برای مطالعه
بگونه قطعی مهم است .این امر برای آندسته دانش آموزان ی ز
ن� صدق میکند که فکر می کنند که بدست آوردن
ئ
ابتدا� برای شان بدون زحمت و تالش ت
بیش� ،سهل و آسان بود.
نمرات خوب در دور ٔه مکتب

"داش ت ن� انرژی ب رای م طال عه"
ک مک و حم ایت ف راوان در مورد در
ت
ان�نت وجود دارد.
علومات بی ت
ش� به
ب رای م
وبس ایت زیر رجوع کن ید:
bloggar.ur.se/orkaplugga/
category/pluggvanor
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ارگونومی

تن
بدن ما ،عضالت بدن و مغز ما ،برای یغ�متحرک
نشس� و مشاهده کردن اسکرین برای مدت
ن
طوال� موزون و سازگار نمی باشد .با استفاده از مشوره های مفید در مورد تنوع طرز
ارگ�ی بدن ،زاویه و حرکت می توانید از وضعیت خوب ن
جلوگ�ی از درد و افزایش
بد�،
ی
قر ی
تمرکز بهره مند شوید.
ن
گوناگو� 20

تن
•هر  20دقیقه بعد حالت خود را ی ن
تغی�
ب� ایستادن و
نشس� ی
دهید.
تغی� دهید که گاهی
•فاصله به اسکرین را وقتاً فوقتاً طوری ی
آنرا از نزدیک و گاهی از دور نگاه کنید.
•هنگام استفاده از تلفن همراه تان ،دست راست و چپ را
بگونه ت
نوب� به کار بب�ید.

زاویه 20
متوجه طرز
ارگ�ی
قر ی
بدن باشید

•از اسکرین فاصله مناسب حداقل  65ت
سان� تم� داشته باشید.
•چشم هایتان را در وقفه های مساوی زمان باز و بسته کنید.
•متوجه طرز قرار ت ن
گرف� بدن خود باشید.
•رس تان را همیشه در زاویه  20درجه در مقابل اسکرین /تلفن
هوشمند نگهدارید.

حرکت 20
وقفه های کوتاه
گرفته تمرین های
مخصویص انجام
بدهید
18

حالت بدن تان را
تغی�
وقتاً فوقتاً ی
دهید

•شخی بدن را بکشید و شانه هایتان را بطرف عقب کشیده و
چرخ دهید.
•دست های تان را به طرف باال ،به طرف یب�ون و پیش حرکت
داده و بکشید.
•در جای که ایستاده اید ،چند قدم حرکت کنید ،زانوهایتان را
خم کنید.
•رستان گرا در نقطه مرکزی بدن تان قرار داده (با تمدد اعصاب
درو� و یب� ن
و آسود�) بطرف جلو ،عقب ،ن
و� حرکت کنید.

برای دریافت

مشخصات تماس

معلومات تماس با کارمندان بخش خدمات صحی دانش
آموزان را می توانید در وبسایت مکتب مربوطه دریابید:
جی� ت
مکتب ن
نیس�وم اسکوالن ""Jenny Nyströmsskolan
Smålandsgatan 25, Box 804, 391 28 Kalmar
تیلفون0480-451700 :
www.jennynystromsskolan.se
www.gyf.se/gymnasiesarskolan
jennynystromsskolan@gyf.se

مکتب الرس کاگ اسکوالن ""Lars Kaggskolan
Lorensbergsgatan 56, Box 832, 391 28 Kalmar
تیلفون0480-451600 :
www.larskaggskolan.se
larskaggskolan@gyf.se

مکتب ستاگنیلیوس اسکوالن ""Stagneliusskolan

Fredriksskansgatan 5, Box 824, 391 28 Kalmar
تیلفون0480-451530 :
www.stagneliusskolan.nu
stagneliusskolan@gyf.se

لیسهٔ اوالند جمنازیوم ""Ölands gymnasium

Åkerhagsvägen, Box 500, 387 01 Borgholm
تیلفون0485-88420 :
www.olandsgymnasium.se
olandsgymnasium@gyf.se

کمک در رابطه به مسائل
مختلف ،با ما در تماس
شوید.

کلینیک خدمات صحی نوجوانان
مشاور امور اجتماعی
0480-451512
قابله و نرس
کلینیک خدمات صحی نوجوانان
0480-448900

سایر مراجع فراهم کننده
مشوره و حمایت
مرکز تداوی اعتیاد به الکول و مواد مخدر
0480-450900
عص�)
 ABCب(�
ی
اشتها� و پرخوری ب
0480-84461
مرکز صحی کودکان و نوجوانان
0480-38480
مرکز خدمات صحت ن
روا� اطفال و نوجوانان ()BUP
0480-81694

برای تماس با ادار ٔه خدمات رفاه اجتماعی به
مرکز تیلفون کمون مربوطه زنگ بزنید.
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