واه!...
 ...موږ سره یو زده کوونکی یو ځای شو
د زده کوونکو د
روغتیایي چارو څانګې
لخوا تاسو میندو پلرونو
ته مالومات
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غوره عادتونه د
بدن ،روح او
درسونو لپاره ډېره
ګټه لري.
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د ثانوی دورې یو زده کوونکي لپاره د
ژوند غوره عادتونه – دا څه مانا لري؟
دلته تاسو ته چې په کور کې د لېسې یو تن زده کوونکی لرئ ،ځیني سپارښتنې او
مالومات وړاندې شوي دي.
د منفي روحي فشار ،فزیکي عالیمو او رواني ستونزو سره د مبارزې لپاره ،د ثانوي دورې د
کالونو په دوران کې د تنکیو ځوانانو روغتیا خورا مهمه بلل کیږي .غوره عادتونه د بدن ،روح
او درسونو لپاره ډېره ګټه لري .ځوانان پخوا هیڅ کله هم د نن په څیر بیالبیلو زړه راښکونکو
پدیدو او اغیزو سره مخامخ شوي نه وو .د لېسې دوره پیلول په ژوند کې یو ستر ګام دی او د
هغه څه په پرتله چې ګڼ شمېر زده کوونکي فکر کوي ،ډېر زحمت او خواري غواړي .د
ټولنیزو رسنیو ،د ملګرو د کړیو او ډلو له لورې د اغيزو او فشارونو دوامداره بهیر تنکي
ځوانان په لوړه کچه د اغېزې الندې راولي .د ثانوي تعلیماتو دوره د ژوند هغه پړاو دی چې
تنکی ځوان د کوچنیوالي له دورې څخه د ځوانۍ یا بلوغ په دوره کې قدم اږدي .ډېر داسې څه
شته چې باید د دې پړاو په بهیر کې سمبال ،کشف او آزمایښت یا هم آزمایښت نشي.
ښه خوب او غوره عادتونه د فزیکي او رواني روغتیا کچه لوړولو لپاره مهم عناصر ګڼل کېږي.
هر څومره چې زده کوونکي د خپل ځان او د خپل خوندیتوب په اړه الزیاته پوهه ترالسه
کړي ،په هماغه اندازه به دوی تندرست او صحت مند وي او د زده کړو پایلې به یې ښې وي.
تاسو والدین او موږ د ښوونځي کارمندان په دې برخه کې ګډه دنده او مسئولیت پر غاړه لرو.
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خوب
خوب د هغه څه په پرتله چې ځوانان یې فکر کوي ،ډېر مهم دی .هر تنکۍ ځوان په
یوه شپه کې د  9څخه تر  10ساعتونو پورې خوب ته اړتیا لري او ښه خوب د
روغتیا اړینه برخه بلل کیږي.
موږ ټول د یو بدني ساعت تابع یو .دا ساعت له یوه کس څخه تر بل کس پورې توپیر لري
خو دا توپیر ډېر لږ دی .زیاتره خلک د شپې  10بجو څخه د سهار  07بجو پورې تر ټولو
ښه خوب کوي .د خوراک او خوب د عاتونو یو منظم ترتیب د بدن و مغز لپاره ډېره ګټه
لري .که چېرې ستاسو ځوان اوالد د خوب له ستونزو سره مخامخ وي ،نو غوره ده چې د
هغه د شپې او ورځې ترتیب او کړنو ته پام وکړئ .دا کار هم د ژوند او هم د زده کړه په
برخه کې آسانتیا رامنځته کوي.

4

د ښه خوب لپاره ګټورې مشورې:

•روزانه ورزش
•تازه هوا
•د ویده کېدو له وخت وړاندې ځان آرام او راحت کول
•له ویده کېدو څخه یو ساعت وړاندې د سکرین د پردې آبي رڼا څخه ډډه
•موبایل د الوتکي حالت یعني  Aeroplane modeکې ساتل
•د ویده کېدو له وخت څخه وړاندې خوږو توکو ،کافین لرونکو څښاکونو او
نورو داسې خوړو څخه چې سړی راوېښوي ،ډډه
•د خوب خونه د امکان تر حده سړه او تیاره ساتل
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ورزش او خواړه
ښه خوب له خوړو او ورزش سره تړاو لري .منظم ورزش هم د رواني او هم د
فزیکي روغتیا او همدارنګه د زده کړې لپاره ګټور بلل کیږي.
د سباناري ،غرمې ډوډۍ او ماخوستن ډوډۍ او همدارنګه دو ځلې سپکو خوړو په شکل کې
په منظمه توګه خوراک کولو سره د انسان بدن تر ټولو ډېر خوشاله وي .موږ سپارښتنه کوو
چې د کوک ،ریډ بُل او د هغو توکو څخه چې د بدن د شکر کچه په لږ وخت کې ډېره پورته
کوي ،ډډه وکړئ .د ورزش او په منظمه توګه خوراک کولو ترمنځ یو توازن او تعادل ساتل د
رواني فشار یا سترس خطر راکموي.

•دوامداره خو سپک ورزش لکه قدم وهل ،منډه او المبو وهل پر خوب باندې
ښه اغېزه لري.
•هغه ډول ورزش چې د زړه د ضربان کچه لوړوي او بدن پیاوړې کوي ،د
رواني فشار یا سترس پر وړاندې
ترټولو غوړه درمل دي.

هغه ورزش چې
ترسره شي ترټولو
غوره ورزش دی
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ټولنیزې رسنۍ
نن ورځ ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو د ژوندانه یوه ستره برخه بلل کیږي .د ټولنیز رسنیو
څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې د ښو عادتونو لرل ،د هغو مهمو رغنده اقداماتو او
تدابیرو د جملې څخه شمېرل کېږي ،چې زموږ زده کوونکي یې کوالی شي خپل کړي.
اوس مهال چې کمپیوټر یو اړینه کاري وسیله بلل کیږي نو د درس پرمهال د مثال په
توګه انستاګرام یا نورو وبپاڼو ته ننوتل زده کوونکو لپاره زړه وړونکې او لمسوونکي
مشغلې دي .دا کوم تصادف نه دی چې نن سبا د  Fomoکلمه په پراخه کچه کارول
کیږي Fomo .د اعتیاد سره مقایسه کېږي.
ډېری وخت ځوانان څو کارونه په یوه وخت کې ترسره کوي ،چې دې ته په یو وخت کې ګڼ
کارونه ترسره کول وایي .دوی فکر کوي چې دوی کوالی شي سنیپ چټ ،انستاګرام ،کورنۍ
دنده او له ملګرو سره خبرې اترې په هم یو وخت کې ترسره کړي .په یو وخت کې ګڼ شمېر
کارونه ترسره کول د ساده او هر ورځنیو کارونو ترسره کولو لپاره که څه هم مناسبه ده خو
دا کړنه د ښوونځي پورې اړوند پېچلو کارونو په برخه کې نتیجه نه ورکوي .د ماغزو په اړه
څېړنه ښایي چې د زده کړې استعداد ته پرمختګ ورکولو لپاره باید داسې ننګونکې دندې
ترسره کړو چې زموږ پوره تمرکز غواړي.
په یو وخت کې
ګڼ شمېر کارونه
ترسره کولو توان
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fomo

()fear of missing out
یعنی د یو ځانګړي په زړه
پورې او جالب څیز څخه د بې
برخې کېدلو وېره

دلته ستاسو د تنکي ځوان
لپاره ځینې داسې مالومات
وړاندې شوي چې موږ پوهېږو
چې ګټور دي:

3
ګټورې
مشورې

•کله چې تاسو په ټولګي کې ښوونکي ته غوږ ږدئ ،نو پریږدئ
چې ستاسو ماغزه په یوه وخت کې پر یوه شي تمزکر او توجه
وکړي ،یا کله چې تاسو په ټولګې کې په یوه کار بوخت یاست،
نو خپل ګرځنده ټیلفون له ځانه لرې کړئ.
•پرېږدئ چې ذهن مو په کورنۍ دنده تمرکز او توجه وکړي او
خپل ګرځنده ټیلقون بل ځای کې کیږدئ.
•هره ورځ د یوې مودې لپاره د خپل ځانه د ګرځنده ټیلفون لرې
کېښودلو له الرې له ځانه سره مجاهده او مبارزه وکړئ.
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خپل ځوان اوالد ته د پرمختګ په الره کې موجودو
خطرونو څخه ځان ساتلو کې الرښوونه وکړئ
پوخ عمر ته د رسېدو څخه مخکې د ځوانۍ په دوره کې د نویو څیزونو تجربه کولو
شوق ډېر شدید وي .دا واقعیت چې زموږ ځوانان له شرابو سره مخ کیږي ،د
حیرانتیا خبره نده.
له تنکۍ ځوانۍ ورپورته عمر د شپې لخوا له ساتېریو او مېلمستیاو سره مل وي .دا په دې
مانا ده چې هغوی هغه ځایونو کې وخت تېروي چېرې چې نشه یې توکي او ډېر شراب وي.
آن تر دې چې په کالمار کې هم شراب ،نشه یې توکي او نشه یی تابلیتونه په غیرقانوني بڼه
خرڅیږي او د تنکیو ځوانانو په واک کې ورکول کیږي.

د ملگرو د ډلې
لخوا د فشار

الندې راتلو امکان زیات وي او
ډېری وخت دا ستاسو د اوالد
سرنوشت ټاکي چې دوی د کوم
ډول ملګرو سره ناسته پاسته
لري.
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ښوونځی غواړي چې تاسو میندو پلرونو سره
همکاري ولري .ستاسو پاملرنه ،بدلون رامنځته
کوي .فرض کړئ چې کېدای شي ستاسو اوالد په
داسې چاپېریال کې وي چې هلته شراب او نشه
یي توکي استعمالېږي.
د کالمارسوند عالي لېسو ټولنه د نشه یې توکو په
برخه کې د  2016نه د  2020کالونو لپاره د
کالمار ښاروالۍ د مخدره مواده پر ضد د سیاسي
پالیسۍ سره سم وقایوي اقدامات ترسره کوي.
دا په دې مانا ده چې ښوونځی ځینې وخت د
نورو سره په ګډه او ځینې وخت څو اړخیزه
فعالیتونه اجرا کوي.
د ثانوي دورې ښوونځیو ټولنه د شرابو ،نشه
یي توکو ،دوپنګ او تنباکو د استعمال په خالف
مبارزې لپاره یو کړنالره او الیحه لري.

د الندې ټکو په پام کې نیول
کېدای شي ګټور اوسي:
•تاسو د میندو پلرونو په حیث یو له
بله سره مرسته وکړئ او ماشوم مو
په خپله له مېلمستیاو څخه کور ته
راولئ.
•تاسو باید متوجه اوسئ چې آیا د ځوان
اوالد برخورد کې مو بدلون راغلی
•د مېلمستیا څخه کور ته راستنېدو
څخه وروسته د اوالد سره یو څو
کلمې ځبرې اترې وکړئ
•تاسو د شرابو او نشه یي توکو په
اړه خپل مالومات او دالیل راپیدا
کړئ
•تاسو باید د شرابو او نشه یي توکو
په اړه په کور کې خبرې اترې کوئ
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تنباکو

د قانون له مخې د ښوونځي په چاپیریال کې د سګرت څکول منع دي .د مخدره مواده پر ضد د
سیاسي پالیسۍ موخه داده چې په ځوانانو کې ،په هلکانو کې  5سلنه او په نجونو کې  15سلنه،
د سګریټ څکولو کچه راټیټه کړي .ګڼ شمېر ځوانان د نهم ټولګي او د لېسې لومړي کال ترمنځ
موده کې د سګرت څکول پیلوي .زموږ ښوونځي د والیتي شورا سره له د هغوی د تنباکو څخه
پاک چاپیریال په نوم پروګرام کې ونډه او همکاري لري.

شراب او نشه یي توکي

د کالمار نږدې دریمه برخه زده کوونکي د لیسې دوهم کال په دوران کې په پراخه کچه شراب
څښي .په پراخه کچه مصرف په دې مانا دی چې یو کس په میاشت کې کم نه کم یو ځل یو بوتل
شراب یا د دې معادل بل څه کاروي .د نشه یي توکو په تړاو 16 ،سلنه هلکانو او  11سلنه نجونو
نشه یي توکي کارولي (د  CANد کال  2017کال کلنی راپور)
د زده کوونکو د روغتیایي چارو څانګې مسئولین د دوی څخه په دې اړه چې د زده کوونکو په
چاپېریال کې کوم ډول نشه یې توکي کارول کیږي ،ځیني مالومات ترالسه کوي .هلته له شرابو
سربېره ،نور توکي لکه چرس ،کوکائین او اکسټیسي او
نور توکي چې د مخدره مواد له جملې څخه شمېرل کېږي
د مثال په توګه ترامادول ،هم شتون لري.
د قانون له مخې د

په ښوونځي کې وقایوي ګامونه په عمده توګه د تدریس په ښوونځي په چاپیریال کې د

چوکاټ کې ترسره کېږي .که چېرې تاسو په دې اړه د
نورو مالوماتو ترالسه کولو لیوالتیا لرئ نو د عالي لیسو
ټولنې وبپاڼې ته رجوع وکړئ او زموږ د فعالیتونو پالن او
الیحه ولولئ.
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سګرت څکول منع
دي.

هغه لینکونه چې کوالی شي تاسو ته
شرابو او نشه یي توکو په اړه الزیات
مالومات او د دې په ضد دالیل وړاندې کړي:
د بنګو په اړه  8خبرې چې هیڅ حقیقت نه لري

www.pelleolsson.se/books/19

مالومات – Drugsmart

www.drugsmart.com/fakta/

د بنګو رښتیا او دروغ

www.youtube.com/watch?v=vsacZIyaRnc

" "Ung livsstilد میندو پلرونو لپاره

د ځوانانو د ژوند دود ( )Ung livsstilلینک کې وړاندې شوي
مالومات هم زده کوونکو او هم میندو پلرونو او ښوونځي ته متوجه دي
www.unglivsstil.se/foraldrar/
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په درسي ساعتونو کې ګډون
دا خورا مهمه ده چې د حاضرۍ او په درسونو کې د فعالې ونډې اخیستنې د ارزښت
په اړه تنکیو ځوانانو ته الزمه پوه ورکړل شي .حاضرې د غوره پایلو ترالسه کولو
لپاره یو اړین شرط بلل کېږي .ګڼ شمېر فعالیتونه او کورنۍ دنده کېدای شي په
ښوونځي کې ترسره شي .همدارنګه دا کار د رواني فشار او سترس کچه راکموي.
د ښوونیزه بسپنې مرکزي کمیسون ( )CSNڅخه د زده کړې مالي مرسته په ښوونځي کې د
فعالي ونډې او حاضرۍ په شرط ورکول کېږي .د پرله پسې غیرحاضرۍ په صورت کې،
ښوونځی باید د ښوونیزه بسپنې مرکزي کمیسون ( )CSNته راپور ورکړي او وروسته بیا
سي-ایس-این کوالی شي پرېکړه وکړي چې د زده کړې مالي مرسته قطع کړي او مخکې
تادیه شوې مرسته بېرته وغواړي.
پام وکړئ! د سي – ایس – این د زده کړې مالي
مرستې قطع کېدل د کور د کرایې مالي بسپنه،
د کوچنیانو د تقاعد حقوق او د نفقې تمدید شوې مالي
مرسته ترالسه کولو په برخه کې د کورنۍ امکاناتو
باندې اغېزه غورځوي.
 Dexterد زده کوونکو په حاضرۍ ،درسي پالن
او په بېالبېلو مضامینو کې د کامیابۍ نمرو باندې
نظر ساتلو کې د میندو پلرونو لپاره یوه غوره وسیله
ده .د غیرحاضرۍ څخه خبرتیا ترالسه کولو لپاره
باید تاسو خپل د اړیکي تازه مالومات په Dexter
کې اضافه کړئ.
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خپل

اوسني د اړېکې مالومات
په  Dexterکې اضافه
کول مه هېروئ

د تکراري غیرحاضرۍ
په وخت ښوونځی
د غیرحاضرۍ په اړه
د ښوونیزه بسپنې مرکزي
کمیسون ( )CSNته
خبر ورکوي.
15

16

د درس وییلو تخنیک
موږ همدارنګه غواړو چې د مطالعې او درس وییلو د یو غوره تخنیک ګټې تاسو ته په
ګوته کړو .ټول کوالی شي چې دا تخنیک تمرین او مشق کړي .د غوره مطالعې د تخنیک
زده کړه یو شخصي مسئولیت دی خو ښوونځی او کورنۍ کوالی شي مشورې او مالتړ
ورکړي او ښه اغیزه ولري .په ښوونځې کې یوه مهمه او ګټوره منبع د ځانګړي ښوونکو
او کارپوهه روزونکو شتون دی.
د لېسې په دوره کې غوښتنې او معیارونه لوړېږي نو له دې امله د مطالعې لپاره یو غوره پالن او منظم
ترتیب په قطعي توګه اړین بلل کېږي .دا خبره همدارنګه د هغو زده کوونکو په برخه کې هم صدق
کوي چې د ښوونځې په ابتدائیه دوره کې ورته له هڅې پرته د غوره نمرو اخیستل آسانه وو.

"د مطالعې حوصله دلودل"
په انټرنیټ کې خورا زیات
مرستندویه مواد موجود دي.

په دې اړه نور په الندې وبپاڼه

کې ولولئ:
bloggar.ur.se/orkaplug
ga/
category/pluggvanor
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ارګونومي

زموږ وجود ،عضالت او مغز ،د ځای په ځای کښیناستو او سکرین ته په دوامداره
توګه کتلو لپاره جوړ شوی نه دی .د بدن د حالت بدلولو ،زاویې او حرکت په اړه
ګټورو مشورو څخه ګټه پورته کولو له الرې خپل صحي وضعیت ښه وساتئ ،د درد
څخه خالصون ومومئ او په توجه او تمرکز کې زیاتوالی راولئ.
بدلون 20
•په هرو  20دقیقو کې د ودرېدو او کښیناستو حالتونو ترمنځ
بدلون راولئ.
•د لرې او نږدې څخه سکرین ته کتلو کې په نوبت سره
بدلون راولئ.
•له ګرځنده ټیلفون څخه د ګټې اخیستنې پرمهال ،په نوبت
سره د ښې او کیڼ الس څخه کار واخلئ.

زاویه 20
د بدن حالت ته
پام وکړئ

•د سکرین څخه کم نه کم  65سانتي متره فاصله وساتئ.
•په منظمو وقفو کې خپلې سترګې پټې او خالصې کړئ.
•د بدن حالت په پام کې وساتئ.
•تل د سکرین/ګرځنده ټیلفون مخې ته خپل سر په  20درجه
زاویه برابر کړئ.

حرکت 20
د وقفې
تمرینونه
ترسره کړئ
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خپل د کار
وضعیت کې
بدلون راولئ

•د بدن شخي وباسئ ،خپلې اوږې شا خواته وڅرخوئ.
•خپل السونه پورته ،اړخونو او مخامخ خوا ته کش کړئ.
•په خپل ځای کې یو څو ګامونه واخلئ ،خپلې زنګنونه قات
کړئ.
•خپل سر د بدن په منځینۍ یا مرکزې برخه کې وساتئ او
مخ لور ،شا لور ،دننه او دباندې خوا ته (هوسا) حرکت
وکړئ.

د زده کوونکو روغتیایي

څانګې د کارکوونکو د اړیکې مالومات کوالی شی
د هر ښوونځې په وبپاڼه کې ومومئ.

د جیني نیستروم ښوونځی ""Jenny Nyströmsskolan

Smålandsgatan 25, Box 804, 391 28 Kalmar
د ټیلیفون شمېره 0480-45 17 00
www.jennynystromsskolan.se
www.gyf.se/gymnasiesarskolan
jennynystromsskolan@gyf.se

د الرس کاګ ښوونځی ""Lars Kaggskolan

Lorensbergsgatan 56, Box 832, 391 28 Kalmar
د ټیلیفون شمېره 0480- 45 16 00
www.larskaggskolan.se
larskaggskolan@gyf.se

د ستاګنیلیوس ښوونځی ""Stagneliusskolan

Fredriksskansgatan 5, Box 824, 391 28 Kalmar
د ټیلیفون شمېره 0480-45 15 30
www.stagneliusskolan.nu
stagneliusskolan@gyf.se

د اوالند لیسه "Ölands "gymnasium

Åkerhagsvägen, Box 500, 387 01 Borgholm
د ټیلیفون شمېره 0485-88420
www.olandsgymnasium.se
olandsgymnasium@gyf.se

د بېالبېلو موضوع
ګانو په اړه د مرستې
ترالسه کولو لپاره،
زموږ سره په اړیکه
کې شئ.

د ځوانانو روغتیایي مرکز
د ټولنیزو چارو الرښود
0480-45 15 12
قابله او نرس
د ځوانانو روغتیایي مرکز
0480-44 89 00

د مشورې او مالتړ
نور منابع
د الکولو او مخدره موادو کلینیک
0480-45 09 00
( ABCد بې اشتهایۍ او عصبي زیات خوړلو بې نظمي)
0480-844 61
د کوچنیانو او ځوانانو روغتیایي مرکز
0480-384 80
د ماشومانو او ځوانانو د روحي ناروغیو کلینیک()BUP
0480-816 94
د ټولنیزو خدمتونو ادارې سره د اړیکه نیولو لپاره د
اړونده کمون د ټیلیفون مرکزي شمېرې ته زنګ ووهئ.
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