
-  التعامل مع الحياة عند الحدود الفاصلة بين مرحلة الشباب وحياة البالغين 

  معلومات
  من الصحة المدرسة
الى أولياء األمور



العادات الحياتية الصحية لها 
تأثير بالغ

التمتع بصحة جيدة  مهم للجميع لمواجهة اإلجهاد السلبي واألمراض النفسية.

من المهم أن يكون لديك روتين جيد لتعزيز الصحة فيمل يتعلّق بالنوم والنظام الغذائي والتمارين 
الرياضية، األمر الذي يجعلنا بوضع صحّي جيد وأن ننجح بشكل أفضل في الحياة. نتعرض في 
مجتمع اليوم  للعديد من االنطباعات واإلشارات عبر وسائل التواصل االجتماعي التي تؤثر علينا 
الشباب لضغوط من جهات  يتعّرض  الثانوية عندما  الدراسة  إيجابًا وسلبًا. خاصة خالل سنوات 
عديدة عبر األصدقاء ووسائل التواصل االجتماعي وفي السياقات ذات العالقة بالمدرسة. وهنا تقع 
علينا جميعًا مسؤولية ومّهمة مشتركة لدعم شبابنا لحياة صحية حيث توجد العديد من الخيارات 
المختلفة التي يمكن أن تؤثر على مستقبلهم. في السنة األولى يُعرض على جميع الطالب محادثة 

صحية مع ممرضة المدرسة.
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روتينات مفيدة 
 وصحة جيدة تؤدي 

 عادةً الى نتائج 
دراسية جيدة
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ممارسة الرياضة اليومية والهواء النقي  •
•  استرخِ قبل النوم

تجنب ضوء الشاشة الزرقاء قبل النوم بساعة  •
•  ضع هاتفك المحمول في وضع الطائرة

•  تجنب الُسّكر والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أو المنبهات األخرى قبل النوم
لتكن غرفة النوم باردة ومظلمة قدر اإلمكان  •

نصائح النوم:
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النوم
 النوم مهم أكثر مما يعتقد الكثير من الشباب. ويحتاج المراهقون إلى ما بين

9 و10 ساعات من النوم كل ليلة والنوم الجيد أمر حيوّي للصحة.

نحن جميعًا محكومون بساعة الجسم. وتختلف ساعة الجسم من شخص آلخر لكن االختالفات غالباً 
ما تكون صغيرة. ويحصل معظم الناس على أفضل نوم ممكن بين الساعة 10 مساًء والساعة 7 
صباًحا إذ يشعر الجسم والدماغ بالرضا عن إيقاع منتظم من حيث وجبات الطعام وعادات النوم. 
الليلي- اإليقاع  تبدأ بفحص كيفية عمل  أن  الجيد  النوم فمن  يعاني من صعوبة في  ابنك  إذا كان 

النهاري )الساعة البيولوجية( لديه.

النوم العميق
مهم للغاية
للصحة
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 التمارين
 البدنية التي 

تؤديها
 - تمارين

 بدنية جيدة
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التمارين البدنية والغذاء
والحركة  التمارين  تعمل  إذ  البدنية.  والتمارين  الغذائي  بالنظام  مرتبط  الجيد  النوم 

المنتظمة على تعزيز الصحة العقلية والبدنية باإلضافة إلى التعلّم.

يتكون من اإلفطار والغداء والعشاء  اتباع نظام غذائي متوازن  الجسم بصحة أفضل عند  يكون 
الى  باإلضافة  التوازن  إيجاد  ويقلّل  هذا  الرئيسية.  الوجبات  بين  خفيفتين  وجبتين  تناول  ويفضل 

التمارين الرياضية ونظام غذائي متوازن من خطر اإلجهاد السلبي.

للتمارين منخفضة الكثافة والتي يتّم ممارستها على المدى الطويل مثل المشي والركض 	 
والسباحة تأثير جيد على النوم.

التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب وتُحسن اللياقة هي أفضل دواء للتّوتر.	 
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شبكات التواصل االجتماعي     
تُشّكل وسائل التواصل االجتماعي اليوم جزًءا كبيًرا من حياة الشباب. اآلن وقد 

أصبح الكمبيوتر أداة عمل مهمة فمن المغري للعديد من الطالب استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي أو أي شيء آخر في نفس الوقت الذي يشرح  فيه المعلم 

الدرس.

اعتدنا في مجتمع اليوم أكثر فأكثر على القيام بالعديد من األشياء أثناء الرّد على رسائل البريد 
اإللكتروني والتواصل مع األصدقاء على وسائل التواصل االجتماعي وفي نفس الوقت العمل على 
الكمبيوتر على سبيل المثال ألداء واجب مدرسي. وهذا ما يسمى تعدد المهام. يُعتبَر تعدد المهام هو 

األنسب لألشياء البسيطة والروتينية ، ولكن له تأثير سلبي على قدرة األداء لدينا.

-  تعدد 
المهام 
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إليك بعض النصائح البنك/ابنتك في سّن 
المراهقة، نصائح نعرف أنها فعالة:

دع الدماغ يعالج شيئًا واحًدا في كّل مّرة عندما تستمع إلى 	 

تعليقات المعلم أو عندما تعمل إلداء الواجب المدرسي في 

الفصل بنفسك - اترك هاتفك المحمول بعيًدا

دع الدماغ يركز على الواجبات المدرسية واترك الهاتف 	 

المحمول في مكان آخر

تحدى نفسك إلبعاد هاتفك المحمول لفترة من الوقت كل 	 

يوم - في الصباح أو لفترة بعد الظهر
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ANDTS - الكحول والمخدرات 
والمنشطات والتبغ والقمار

في الطريق إلى مرحلة البلوغ ، يكون الفضول أمًرا رائعًا الختبار معايشات جديدة.
المدرسة الثانوية فترة حياتية مليئة باألحداث، ويعني االنتقال من المدرسة االبتدائية الى الثانوية 
عالقات وامكانيات جديدة، حيث يلتقي الشباب بأصدقاء جدد ويخلقون شبكات جديدة للتواصل. هذه 
الفترة الحياتية تدعو إلى الحفالت والحياة الليلية. وقد يعني هذا أن الشباب يكونون حيث يوجد التبغ 
والكحول والمخدرات، على الرغم أننا نعلم أن الحاجة إلى التجريب فردية. ويمكن لهذا األمر أن 

يخلق لك قلقاً وتحديات بصفتك ولّي أمر.

بصفتك ولّي أمر ، فإن إظهار االهتمام وطرح األسئلة دون إصدار أحكام يزيد من احتمالية أن 
يتحدث الشباب عن أفكارهم ومشاعرهم. عندما تكون ولّي أمر على دراية بواقع الشباب يصبح من 

السهل فهم ردود الفعل والسلوك.
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قد يكون هذا أمراً للتفكير به:

أن تحصل على معرفة خاصة بك حول • 
الكحول والمخدرات

تتحدثون عن الكحول والمخدرات في • 
المنزل

أن تكون منتبهاً لما إذا كان ابنك يتصرف • 
بشكل مختلف

أن تقوما كحاملي حق الحضانة بمساعدة • 
بعضكما البعض في توصيل الشاب وجلبه 

حين تكون هناك حفلة

ضغط المجموعة 
كبير
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ANDTS – مسؤولية المدرسة
مدرسية  ببيئة  التمتع  والتالميذ  األطفال  لجميع  يحق  الدراسية  والمناهج  المدارس  لقانون  "وفقًا 
تعزز الصحة وخالية من التبغ وتتميز بعالقات جيدة مع أقرانهم ومعلميهم. لديهم أيًضا الحق في 
مواضيع  في  والمنشطات  والمخدرات  والكحول  بالتبغ  المتعلقة  القضايا  دمج  يتم  حيث  التعليم 
مدير/ة  يتولى  المواضيع.  لهذه  أفضل  بشكل  مركبة  صورة  على  الحصول  أجل  من  مختلفة 
المدرسة )الناظر/ة( المسؤولية الكاملة عن تنظيم وقيادة ومتابعة العمل. ويمكن أن تساهم الصحة 
األخرى  الفاعلة  الجهات  مع  التعاون  يكون  قد  المتخصصة.  بكفاءتها  عام  بشكل  المدرسية 

ضرورياً في بعض الحاالت". مصلحة المدارس 

يعمل اتحاد مدارس كالمارسوند الثانوية بشكل وقائي وفقًا الستراتيجيات ANDTS الوطنية واإلقليمية. 
هذا يعني أن المدارس تعمل بأنشطة مشتركة ومتنوعة في بعض األحيان.

التحاد  اإللكتروني  الموقع  إلى  الذهاب  الرجاء  به  نقوم  ما  حول  المزيد  بمعرفة  مهتًما  كنت  إذا 
المدارس الثانوية لقراءة سياستنا.

 طبقاً للقانون 
يسري 

 منع التدخين 
في بيئة المدرسة 
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روابط يمكن أن  
تمنحك مزيداً من المعرفة:

1177 
 www.1177.se

UMO 
 www.umo.se

 المساعدة األولى 
 عند وجود مشكلة اإلدمان 

 على القمار  
www.stodlinjen.se

االتحاد المركزي لمعلومات 
الكحول والمخدرات
www.can.se 

Ung livsstil
–   لآلباء واالمهات
 رابط Ung livsstil مّوجه الطالب 

 وكذلك أولياء األمور والمدارس 
www.unglivsstil.se/foraldrar/

 حقائق – 
 Drugsmart 

www.drugsmart.com/fakta
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الحضور في الدروس )الِحصص(
من المهم إعطاء الشباب قدرة على فهم قيمة التواجد في المدرسة والمشاركة 

بنشاط في الدروس. الحضور شرط أساسي للحصول على نتائج الدراسة الناجحة. 
يمكن القيام بالعديد من المهام والواجبات المنزلية في المدرسة. ويقلّل هذا األمر 

من مخاطر اإلجهاد السلبي.

الغياب  حالة  في  المدرسة.  في  والفعّال  النشيط  الحضور   CSN من  الدراسية  المنحة  تفترض 
المتكرر  يجب على المدرسة إبالغ المصلحة المركزية لإلعانات الدراسية CSN، والتي قد تقرر 
سحب المنحة الدراسية والمطالبة بالسداد. مالحظة! يؤثر السحب الذي تقوم به CSN على فرصة 
التأمين  مصلحة  من  الممددة  الطفل  ونفقة  األطفال  وتقاعد  السكن  معونة  على  للحصول  األسر 
االجتماعي Försäkringskassan. يمكنك بصفتك ولياً لألمر ولديك شاب في العائلة الحصول 
Sko-  على معلومات ونظرة عامة عن الحضور والغياب والجدول الزمني من خالل نظام الغياب
la24 الخاص باالتحاد. لكي يتم إخطارك بالغياب بصفتك ولياً لألمر، يجب عليك إدخال معلومات 
االتصال الحالية الخاصة بك في Skola24. يمكن أن تجد مزيد من المعلومات حول مكان العثور 

على هذا وكيفية القيام بذلك على موقع ويب اتحاد المدارس الثانوية في كالمارسوند.
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عند تكرار حاالت الغياب 
ستقوم المدرسة بإبالغ 

CSN عن الغيابات.

تذّكر أن  
 تقوم بإدخال معلومات

 االتصال الحالية الخاصة
Skola24 بك في 
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تقنيات الدراسة
نّوُد أيًضا تسليط الضوء على فوائد تقنية الدراسة الجيدة. والتي يمكن للجميع 

التدّرب عليها. إن اكتساب الطالب لتقنية دراسة جيدة هي مسؤوليته الخاصة ولكن 
يمكن للمدرسة والعائلة تقديم النصائح والدعم والتأثير.

أّن المعلمين الخاصين والتربويين المتخصصين مورد مهم في المدرسة. وعندما تزداد المتطلبات 
في المدرسة الثانوية فإن التخطيط الجيد وهيكلية الدراسة ضروريان للغاية. يمكن أن ينطبق هذا 
أيًضا على الطالب الذين يعتقدون أنه كان من السهل الحصول على درجات جيدة في المدرسة 

االبتدائية دون بذل الكثير من الجهد.

 هنالك دعم  
يمكن الحصول عليه 

عبر االنترنت:

”Orka plugga” 
 www.ur.se/orkaplugga/ 
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بيئة العمل 
الى  والنظر  دونما حراك  بسكون  الجلوس  متكيّفة على  - غير  وأدمغتنا  أجسامنا - عضالتنا  أّن 
الشاشة باستمرار. لذلك يجب أن نتعلم كيفية استخدام الجسم بشكل صحيح وأن يكون لدينا تغيير في 
الجسم  من  كل  على  إيجابًا  ستؤثر  التي  النصائح  بعض  إليك  الجسم.  يتضرر  ال  حتى  الحركة 

والتركيز.

تنويع - 20
• تختلف بين الوقوف والجلوس كل 20 دقيقة.

• التبديل بين النظر عن قرب وبعيًدا عن الشاشة.
• التبديل بين اليمين واليسار عند استخدام هاتفك المحمول.

الزاوية - 20
• حافظ على مسافة ال تقل عن 65 سم من الشاشة.

• أرمش على فترات منتظمة.
• فكر في وضعية جسمك.

 • احتفظ برأسك دائًما بزاوية 20 درجة مع شاشتك / 
هاتفك الذكي.

حركة - 20
• تمطى وحّرك جسمك/ دّور الكتفين إلى الخلف.

• مدد ذراعيك ألعلى وللخارج ولألمام.
• أمشي في المكان ، وإثني ركبتيك.

• تحرك لألمام وللخلف وللخارج وللداخل مع وضع رأسك في 
منتصف جسمك )مسترخيًا(.

  نّوع
  وضع جسمك

في العمل

 
  قم بإداء

 تمارين في
االستراحات
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معلومات االتصال 
بالعاملين في الصحة المدرسية تجدها في موقع ويب كل مدرسة 

على حدة:

Jenny Nyströmskolan مدرسة جيني نيستروم
Smålandsgatan 25, Box 804, 391 28 Kalmar

هاتف: 00 17 0480-45

www.jennynystromskolan.se
www.gyf.se/gymnasiesarskolan

jennynystromskolan@gyf.se

Lars Kaggskolan مدرسة الرش كاغسكوالن
Lorensbergsgatan 56, Box 832, 391 28 Kalmar

هاتف: 00 16 0480-45

www.larskaggskolan.se
larskaggskolan@gyf.se

Stagneliusskolan مدرسة ستاغنيليوس سكوالن
Fredriksskansgatan 5, Box 824, 391 28 Kalmar

هاتف: 30 15 0480-45

www.stagneliusskolan.nu
stagneliusskolan@gyf.se

عيادة الشباب في كالمار
مشرفة اجتماعية

0480-45 15 12
قابلة وممرضة

عيادة الشباب
0480-817 89

اتصل بنا 
 لتحصل على دعم 
في مختلف األمور!
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KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND | BOX 865, 391 28 KALMAR | GYMNASIEFORBUNDET@GYF.SE

 الصحة المدرسية من 
أجل التلميذ 

تعمل الصحة المدرسية في المقام األول على تعزيز الصحة الجيدة وإزالة العقبات وتقديم الدعم الذي 
يحتاجه الطالب خالل سنوات الدراسة الثانوية. نرحب دائًما بالطالب لالتصال بالصحة المدرسية ، 
والتي تتكون من ممرضات المدارس والمرشدات االجتماعيات والتربويين المتخصصين والمعلمين 
الطالب  صحة  فريق  يضم  المهني.  االختيار  ومرشدي  الدراسيين  االختيار  ومرشدي  الخاصين 
النفسي بالمدرسة  بالمدرسة أيًضا مديري المدرسة. أّن الوصول إلى طبيب المدرسة واألخصائي 
متاح بعد التشاور مع صحة الطالب. تتوفر معلومات االتصال الخاصة بالصحة المدرسية على موقع 

الويب لكل مدرسة.

gyf.se


