
-معامله کردن با زندگی بین مرز جوانی و بزرگسالگی 

  معلومات
  در رابطه به صحت
  شاگرد برای شما
بحیث سرپرست



زندگی پر صحت تغییر می آورد
برای داشتن صحت خوب مهم است که علیه تمام فشار منفی و ناجوری روانی 

مقابله صورت گیرد. 

داشتن عادات خوب برای ارتقای سالمتی از نظر خواب، رژیم غذایی و ورزش مهم است، ما 
از این بابت احساس خوبی میکنیم و همین عادات باعث میشود که ما در زندگی موفق تر شویم. 
در جامعه امروزی، ما در معرض تأثیرات و سیگنال های زیادی از طریق رسانه های اجتماعی 
قرار داریم، که بر ما تأثیر مثبت و منفی میگذارد. به خصوص در طول سال های لیسه که 
جوانان از طریق دوستان، رسانه های اجتماعی و در زمینه های مربوط به مکتب در معرض 
فشار از مسیر های مختلف قرار می گیرند. در اینجا همٔه ما یک مسئولیت و وظیفه مشترک 
داریم که از جوانان خود برای داشتن یک زندگی سالم حمایت کنیم، زیرا انتخاب های مختلفی 
وجود دارد که می تواند آینده آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در سال اول به همه شاگردان پیشنهاد 

میشود تا با یک پرستار مکتب جلسه صحی بگیرند. 
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عادات خوب 
 و صحت بهتر انسان را 
همیشه بطرف نتائج خوب 

درسی میبرد.
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ورزش روزانه و هوای تازه  •
•  قبل از رفتن به جای خواب آرام شوید

یک ساعت قبل از خواب از نور صفحه آبی پرهیز کنید  •
موبایل خود را در حالت هواپیما نگه دارید  •

قبل از خواب از مصرف شکر، نوشیدنی های کافئین دار یا سایر تحرک ها خودداری کنید  •
در اتاقی بخوابید که تا حد امکان خنک و تاریک باشد  •

نکات خواب:
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خواب
بسیاری جوانانیکه در رابطه به خواب کدام فکری دارند، خواب از ان مهمتر 

است. جوانان در شب از 9 الی 10 ساعت خواب نیاز دارند و خواب خوب جزی 
حیاتی برای صحت بشر است.

همه ما توسط یک ساعت بدنی کنترل میشویم. ساعت بدن از فرد تا فرد فرق میکند. اما تفاوت 
ان کم میباشد. برای اکثره مردم وقت خواب خوب تقریباً بین 10 شب الی 7 صبح میباشد. بدن 
و مغز با توجه به اوقات طعام خوری و عادات خواب، احساس خوبی نسبت به یک اوصول 
منظم دارند. اگر جوان شما در خواب مشکالت دارد، سپس خوب است که عادات روزمرٔه او 

را تعقیب کنید که چگونه است. 

خواب بهتر 
جزی حیاتی برای 
صحت انسان است
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هر همان  
تمرینکه 
انجام یابد

- یک تمرین 
خوب است
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تمرین و خوراک
خواب خوب با رژیم غذایی و ورزش ارتباط دارد. ورزش و حرکت منظم هم سالمتی 

روانی و جسمی و هم یادگیری را ارتقا میدهد. 

وجود در حالت رژیم غذائی منظم احساس خوب میکند بطور مثال صبحانه، چاشت، غذای شام 
و خوب است اگر دوبار در روز خوراک سبک صورت گیرد. یافتن تعادل با ورزش و رژیم 

غذایی متعادل، خطر استرس منفی را کاهش می دهد.

ورزش های کم شدت و طوالنی مدت مانند پیاده روی، آهسته دویدن و شنا تاثیر خوبی 	 
باالی خواب دارند.

ورزش هایکه ضربان قلب را افزایش میدهد و تناسب اندام را بهبود میبخشد بهترین 	 
دارو برای استرس است.
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رسانه های اجتماعی     
امروزه رسانه های اجتماعی بخش بزرگی از زندگی جوانان را تشکیل می دهند. 
اکنون که کمپیوتر به یک ابزار مهم کاری مبدل شده، برای بسیاری از شاگردان 
وسوسه انگیز است که همزمان با بررسی معلم از شبکه های اجتماعی یا چیز 

دیگری استفاده کنند.

در جامعٔه امروزه ما عادت کرده ایم که کاری زیادی را همزمان انجام دهیم مثالً جواب دادن به 
ایمیل، ارتباط گرفتن با دوستان از طریق رسانه های اجتماعی و همزمان کار کردن در کمپیوتر 
برای کارهای ساده و  ای  ای میگویند. چندوظیفه  این را چند وظیفه  مثال کار مکتب.  بطور 

معمولی مناسب است، اما باالی عملکرد ما تائثیر منفی دارد. 

 چند- 
وظیفه ای
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در اینجا چند توصیه برای نوجوان شما 
 وجود دارد، نکاتی که می دانیم در حال 

اجرا هستند:
به مغز اجازه دهید که در یک وقت یک چیز را پروسس 	 

کند زمانیکه شما به معلم گوش میدهید یا وقتیکه شما در 
را  خود  موبایل  میدهید-  انجام  را  مکتب  کار  صنف 

یکطرف بگذارید. 

به مغز اجازه دهید که باالی کارخانگی مکتب تمرکز 	 
کند و موبایل را در یکجای دیگر بگذارید.

برای 	  روز  هر  را  خود  همراه  تلیفون  تا  کنید  کوشش 
ظهر  از  بعد  یا  صبح  طرف  از  بگذارید،  کنار   مدتی 

و بدین طریقه خود را خودیتان به چالش بکشید.
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الکل، مواد مخدر، مواد معتاد کننده، 
دخانیات، قیمار

در راه رسیدن به بزرگسالی کنجکاوی در رابطه به تجربه نمودن چیز های نو، 
بیشتر میباشد.

دوران لیسه یک زندگی پرحادثه میباشد و انتقال از مکتب متوسطه به لیسه به معنای روابط و 
فرصت های جدید است، زیرا جوانان با دوستان جدیدی مالقات می کنند و شبکه های تماس 
جدیدی ایجاد می کنند. این دورٔه زندگی انسان ره دعوت به میله ها و شب گردی میکند. این بدین 
معناست که جوانان درین زمان میتوانند در جاهای بماند که درانجا دخانیات، الکل و مواد مخدر 
موجود باشد، اگر چه ما میدانیم که نیاز تجربه کردن انفرادی است. این ممکن برای شما به 

عنوان یک سرپرست اضطراب و چالش ها ایجاد کند.

به عنوان یک سرپرست شما میتوانید ابراز عالقه و پرسیدن سوال بدون قضاوت را انجام دهید، 
این گونه عمل امکاناتی را افزایش میدهد که جوانان درباره افکار و احساسات خود اظهار کنند. 
وقتی شما به عنوان یک سرپرست با واقعیت جوانان آشنا باشید، درک واکنش ها و رفتارها آسان 

تر می شود.
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ممکن است این نکاتی باشد که 
باالیش فکر شود:

دانش خود را در مورد الکل و مواد مخدر • 
بدست میآورید شما در خانه در مورد الکل 

و مواد مخدر صحبت میکنید

متوجه هستید که آیا نوجوان شما رفتار • 
متفاوتی دارد یا خیر

شما سرپرستان در وقت میله در بردن و • 
آوردن با همدیگر کمک میکنید. 

زمانیکه جوان شما از میله پس میآید باید • 
با او برای چند لحظه صحبت کنید. 

فشار گروهی 
بزرگ میباشد 
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مٔسولیت مکتب – الکل، مواد مخدر، 
مواد معتاد کننده، دخانیات ، قیمار

٬٬ طبق قانون مکاتب و برنامه های درسی، همه کودکان و شاگردان حق دارند که از یک محیط 
سالم  برخوردار باشند که بدون دخانیات بوده و دارای روابط خوب با همساالن و معلمان باشد. 
آنها نیز حق اینرا دارند که درین موارد مربوط به دخانیات، الکل، مواد مخدر و مواد معتاد کننده 
باعلم شوند، و این موضوعات در مضامین مختلف ادغام شود تا تصویر پیچیده تری از این 
حوزه ها بدست آید. مدیر بطور کلی مٔسولیت معاونت آموزشی، سازماندهی کردن، رهبری و 
پیگیری کار را بر عهده دارد. سالمتی کلی شاگرد میتواند با شایستگی تخصصش کمک کند٬٬ 

Skolverket

 انجمن لیسه ها Kalmarsund به صورت پیشگیرانه مطابق با استراتژی های ANDTS ملی 
و منطقه ای کار میکند. این بدان معناست که مکتب با فعالیت های مشترک و گاه متنوع کار میکند.  

اگر می خواهید درباره کارهایی که ما انجام میدهیم بیشتر بدانید، به ویب سایت انجمن لیسه ها 
بروید و پالیسی ما را بخوانید.

 طبق قانون، 
دخانیات

کشیدن  
 در ساحٔه مکتب 

ممنوع است 
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لینک هایکه به  
شما علم بیشتر میدهد:

1177 
 www.1177.se

UMO 
 www.umo.se

 کمک اولیه 
 در مشکل قیمار 

www.stodlinjen.se
 انجمن مرکزی اطالعات 

 الکل و مواد مخدر 
www.can.se

روش زندگی جوان
- برای والدین

  هدف لینک ٬٬روش زندگی جوان٬٬
شاگرد، والدین و مکتب است

www.unglivsstil.se/foraldrar/

 حقایق – 
 Drugsmart 

www.drugsmart.com/fakta
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حاضر شدن به دروس
این مهم است که به جوانان بینشی نسبت به ارزش حضور در مکتب و شرکت 

فعال در درس ها داده شود. حضور شرط الزم برای نتایج موفقیت آمیز در دروس 
میباشد. بسیاری از وظایف و کارخانگی هارمیتوان در مکتب انجام داد. و این 

عمل خطر فشار منفی را هم کاهش میدهد. 

شرط الزم ادارٔه کمک اقتصادی با شاگرد CSN حاضر بودن در مکتب است. ممکن است که 
 CSN راپور دهد و ادارٔه CSN مکتب شما در رابطه به غیر حاضری های مکرر شما به
ممکن است تصمیم گیرد که کمک اقتصادی با شما را قطع کند و پولی را که به شما پرداخته 
است انرا پس طلب کند. متوجه باشید! پول قطع شده CSN امکانات اقتصادی در رابطه به 
کمک در کرایه ای خانه، تقاعد اطفال، کمک هزینه نگهداری تمدید شده از طرف صندوق بیمه 
سیستم  صفحٔه  از  که  میتوانید  جوان  و  سرپرست  بحیث  شما  میتواند.  کرده  متائثر  را  ملي 
غیرحاضری که skola24 نام دارد، در رابطه به غیرحاضری و حاضری معلومات بدست 
باید  برسد  شما  به  شاگرد  غیرحاضر  اطالع  بحیث سرپرست  که  میخواهید  شما  اگر  بیآورید. 
معلومات تماس خود را در صحفه سیستم skola24 ثبت نمائید. معلومات بیشتر درین مورد که 
Kalmar-  شما در کجا میتوانید اینرا دریافت کنید و انرا چگونه انجام دهید در صفحه انترنتی

sunds gymnasieförbud پیدا کرده میتوانید. 
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در حالت تکرار 
غیرحاضری مکتب راپور 
غیرحاضری شما را به 

ادارٔه CSN خبر میدهد. 

به یاد داشته  
 باشید که معلومات فعلی 
 تماس خود را  در صفحه 

skola24 بگذارید. 
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تخنیک درسخوانی
ما همچنین می خواهیم از تخنیک مطالعه خوب استفاده برداریم. اگر یک شاگرد 

یک تخنیک خوب مطالعه کردن را را بدست آورد مسئولیت خودش است، اما 
مکتب و خانه میتواند اورا مشوره، حمایت و باالیش تائثیر بگذارد.  

یک منبع مهم در مکتب معلمان و مربیان خاص هستند. در لیسه نیازها افزایش مییابد و بنابراین 
برنامه ریزی و ساختار خوب مطالعات کامالً ضروری است. این می تواند در مورد شاگردان 
آسان  زیاد  تالش  بدون  ابتدایی  مکتب  در  خوب  نمرات  کسب  میکنند  فکر  که  کند   نیز صدق 

بوده است.

در انترنیت  
حمایت بنام:

٬٬حوصلٔه درس٬٬ 
وجود دارد 

www.ur.se/orkaplugga/
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ارگونومی
بدن، عضالت و مغز ما برای نشستن و تماشای مداوم صفحه نمایش سازگار نیست. بنابراین باید 
نحوه استفاده صحیح از بدن را یاد بگیریم و در حرکات تنوع داشته باشیم تا بدن ما آسیب نبیند. 

در اینجا نکاتی ارائه می گردد که بر روی بدن و تمرکز ما تأثیر مثبت میگذارد.

تنوع- 20
هر 20 دقیقه بعد در بین ایستادن و نشستن تغییر    •

بیآورید.
صفحه شعاع دار را گاهی از فاصله دور و گاهی از    •

نزدیک تماشا کنید.
هنگام استفاده از موبایل انرا به دست راست و چپ تغییر    •

داده بروید. 

زاویه- 20
فاصله را با صفحه نمایش، حداقل 65 سانتی متر حفظ کنید.   •

• در فواصل منظم پلک بزنید.
• در مورد وضعیت بدن فکر کنید.

• همیشه سر خود را در زاویه 20 درجه نسبت به صفحه 
نمایش / موبایل خود نگه دارید.

جنبش- 20
وجود خود را کش کنید، شانه ها را به عقب گردش    •

بدهید.
بازوهای خود را به سمت باال، بیرون، یکطرف دراز کنید.   •

در محل راه بروید، زانوهای خود را خم کنید.   •
به سمت اطراف، عقب، بیرون و به داخل حرکت کنید    • 

و سر خود را در وسط بدن خود قرار دهید )راحت باشید(.

  موقعیت
 کاری خود را
تغییر دهید

  تمرینات
  استراحت

را انجام دهید
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اطالعات تماس 
کارمند صحت شاگرد را شما میتوانید در صفحه انترنتی همان 

مکتب دریافت کنید:

ینی نیسترومس سکوال
Smålandsgatan 25, Box 804, 391 28 Kalmar

شمارٔه تلیفون: 00 17 0480-45

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

jennynystromskolan@gyf.se

الش کگ سکوالن
Lorensbergsgatan 56, Box 832, 391 28 Kalmar

شمارٔه تلیفون: 00 16 0480-45

www.larskaggskolan.se

ستاگنی لیوس سکوال
Fredriksskansgatan 5, Box 824, 391 28 Kalmar

شمارٔه تلیفون: 30 15 0480-45

www.stagneliusskolan.nu
stagneliusskolan@gyf.se

پذیرش جوانان شهر کالمار
کیوریتور

0480-45 15 12
قابله، پرستار و پذیرش جوانان

کلینیک جوانان
0480-817 89

 با ما تماس 
بگیرید 

 بنابراین شما در 
 مسائل مختلف 

پشتیبانی می کنید!
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KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND | BOX 865, 391 28 KALMAR | GYMNASIEFORBUNDET@GYF.SE

 سیستم سالمتی شاگرد 
برای شاگرد تهیه شده است

سیستم سالمتی شاگرد در درجه اول برای ارتقای سالمتی و رفع موانع و ارائه حمایتی که شاگرد 
در دوران لیسه به آن نیاز دارد، کار میکند.  دانش آموزان همیشه می توانند با کارمندان سالمتی 
شاگرد تماس بگیرند که متشکل از پرستاران مکتب، مشاورین مکتب، مربیان ویژه، معلمان ویژه 
و مشاوران تحصیلی و شغلی است. دسترسی به داکتر مکتب و روانشناس مکتب پس از مشاوره 
با کارمندان سالمتی شاگرد امکان پذیر است. اطالعات تماس در رابطه به سیستم سالمتی شاگرد 

صفحه انترنتی هر مکتب موجود است.

gyf.se


