
- Xwendekarê lîseyê – miqatebûna li jiyanek di sînorê  
   ciwanî û salmeziniyê de

Agahdarî 
ji saziya tendrustiya 

xwendekaran ya  
ji bo weliyan



Awayê jiyana saxlem 
ferq dike
Tenduristiya baş ji bo her kesî girîng e, da ku li hember 
stresa neyînî û nexweşiyên psîkolojîkî bisekinin.

Girîng e ku rutînên me yên baş hebin da ku tendrustî di warê xew, xwarin 
û sporê de pêşve bixin. Ev dike ku em xwe baş hîs bikin û di jiyanê de 
bêtir serkeftî bin. Di civaka îroyîn de, em bi rêya medyaya civakî rastî 
gelek tesîr û sînyalan tên ku hem bi erênî û hem jî neyînî bandorê Ii me 
dikin. Bi taybetî di salên lîseyê de dema ku ciwan bi rêya heval, medyaya 
civakî û bi bûyerên bi dibistanê ve girêdayî ji çend aliyan ve rastî zextan 
tên. Li vir berpirsiyarî û wezîfe dikeve ser milê me hemûyan ku ji bo 
jiyanek bi tendrustî piştgiriyê bidin ciwanan xwe ji ber ku gelek îmkanên 
hilbijartinên cûda hene ku dikarin bandorê li pêşeroja wan bikin. Di sala 
1  de, ji hemû xwendekaran re bi hemşîreyek dibistanê re axaftineke 
tendrustiyê tê pêşkêş kirin. 
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Rûtînên baş  
û tendrustiyeke baş 

bi gîştî encamên 
baş yên xwendinê 

bi were tînin.
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• Spora rojane û hewayê paqij
• Berya razanê rehetiyê bide xwe 
• Saetek berya razanê ji ronahiya ekrana şîn dûr bikeve 
• Mobîla xwe di moda balafirê de bihêle
• Berya razanê ji şekir, vexwarinên kafeînkirî an jî ji heman tiştên din yên  
 zindîkir dûr bisekine. 
• Bila odeya te ji dest çiqas tê hênik û tarî be  

Şîretên xewê:

4 



Xew
Xew ji ya ku gelek ciwan difikirin girîngtir e. Her şev nav-
bera 9 û 10 saetan hewceyiya ciwanan bi razanê heye û 
xeweke baş ji bo tendrustiyê gelekî girîng e. 

Em ji hêla saeteke laşî ve têne kontrolkirin. Saeta laşî ji kesek bi kesek 
diguhere lê cûdayî hindik in. Ji bo piraniya kesan xewa herî baş navbera 
saet 22:00 û 07:00 de ye. Pêdiyava laş û mejî di warê xwarin û adetên 
xewê de bi rîtmeke rêkûpêk heye. Heger zehmetiyên xewê yên ciwanên 
te hebin baştire ku hun di destpêkê de rîtma rojê ya wê/wî di çav re der-
bas bikin. 

Xeweke baş
ji bo tendrustiyê 

gelekî girîng e
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Spora  
pêk bê 

– sporeke 
BAŞ e. 
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Spor û xwarin
Xewa baş bi xwarin û sporê ve girêdayî ye. Spor û tevgera 
birêkûpek hem tendrustiya psîkolojîkî û fîzîkî û em jî fêr-
bûnê pêş dixe. 

Laş ji parêzek yekta bi taştê, firavîn, şîv û bi tercîhî du xwarinên navberî 
xwe çêtir hîs dike. Peydakirina balansek bi spor û xwardineke serrast 
stresa neyînî kêm dike. 

• Sporên kêm întensîv yên wekî meş, bazdan û soberî tesîreke baş li 
ser xewa merivan dike. 

• Spora ku nebzeyê bilind dike û kondîsyon baştir dike dermanên 
herî baş yên li dijî stresê ne. 
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Medyayên civakî 
Medyayên civakî îro beşeke mezin ya ji jiyana ciwanan e.  
Niha ku komputer bûye aleteke girîng ya xebatê ji bo 
gelek xwendekaran zehmet e ku di heman dema dersdana 
mamoste de medyayên civakî û tiştên din bikar neynin. 

Di civaka îroyîn de em her ku di diçe bêtir hîn bûne ku gelek tiştan bi carekê 
ve bikin. Weke bersivana e-nameyan, danîna danûstendinê bi heval û dostên 
li medyayên civakî û di heman demê de bi komputerê kar bikin, weke mînak 
derseke dibistanê. Ji vî re multitasking tê gotin. Multitasking ji bo tiştên 
hêsan û rûtîn çêtirîn e, lê tesîreke neyênî li ser performansa me dike. 

multi-  
tasking

8 



FERMO, ÇEND ŞÎRET JI BO 
CIWANÊ TE, ŞÎRETÊN KU EM 

DIZANIN ŞIXULKAR IN: 

• Dema ku guhdariya dersa mamoste dikî 
yan li sinifê bi tena serê xwe li ser dersa 
dibistanê kar dikî bihêle bila mejiyê te her 
carê li ser tiştek mijûl be –   mobîl hilîne.

• Bihêle mejî bala xwe bide ser dersê û 
mobîla xwe li ciheke din hilîne. 

• Xwe biceribîne ku her roj demekê – serê 
sibê yan pişt nîvro – mobîla xwe hilîne.   
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ANDTS – alkol, narkotîka, 
dopîng, titûn, qumar 
Di rêya mezinbûnê de, meraqa ceribandina serpêhatiyên 
nû pir mezin e. 

Dema lîseyê demekê jîyanê ya tije bûyer e û di derbasbûna navbera 
dibistana bingehî û lîseyê de gava ku ciwan hevalên nû nas dikin û torên 
nû yên danûstendinan ava dikin têkilî û derfetên nû çêdibin. Ev jiyanê 
şahî û jiyana li derve pêşwazî dike. Ev dikare bê wê wateyê ku ciwan li 
cihên ku titûn, alkol û madeyên narkotîkî hene dimînin, her çendî em 
dizanin ku pêdiviya ceribandinê gelekî bi şexsiyetê ve girêdayî ye. Ev 
dikare li cem we weliyan fikar û zehmetiyan peyda bike. 

Wek welî, eleqe nîşandan û pirsiyariyên bêyî mehkemekirin îhtîmala ku 
ciwan fikr û hestên xwe bibêjin zêde dike. Dema ku tu wek welî rastiya 
ciwanan nas bikî, fêmkirina reaksiyon û hal û hereketên ciwan hêsantir dibe. 
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LI SER VAN TIŞAN  

BIFIKIRE:

• Zanebûnek xwe li derbarê alkol 

û narkotîkayê de peyda bike

• Li malê li ser alkol û 

narkotîkayê biaxivin. 

• Gava ku ciwanê te 

halhareketên ecêb bike 

hayedar be. 

• Welî divê di çûndin û anîna 

ji şahiyan re ji hev re bibin 

alîkar.

• Gava hat malê bi ciwanê xwe 

re çend gotinan bike. 

Zexta komê  
mezin e 
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Berpirsiyariya dibistanê - ANDTS
“Li gorî Qanûna Perwerdehiyê û mufredatan mafê her zarokek bi jîngeheke 
dibistanê ya bê titûn û ya bi danûnstendinên baş yên navbera şagirt û ma-
mosteyan heye. Mafê te heye ku li derbarê titûn, alkol, narkotîka û dopîngê de 
perwerdeyeke bi dersên cuda yên dibistanê re hatine entegrekirin bibînî da ku 
wêneyeke piralî ya li derbarê vê mijarê de karibî bibînî. Berpirsiyariya gîştî ya 
rêxistinkirin, rêvebirin û şopandina vê xebatê li ser milê midûrê dibistanê ye. 
Beşa tendrustiya xwendekaran dikare bi kompetansa xwe ya taybet tevlî vê 
xizmetê bibe. Hevkariya bi aktorên din jî di hîn rewşan de mimkun e.” Daîreya 
Gîştî ya Dibistanan” (Skolverket) 

Rêxistina hevkariya lîseyan ya Kalmarsundê li gorî stratejiyên ANDTS yên 
neteweyî û herêmî bi awayeke pêşgirî kar dike. Ev tê vê wateyê ku dibis-
tan bi çalakiyên hevpar û carinan jî bi yên cihêreng dixebitin. 

Heger dixwazî li derbarê xebata me de zêdetir tişt hîn bibî wê demê biçe 
malpera rêxistina hevkariya lîseyan û prensîbên me bixwîne. 

Li gorî qanûnê 
 li jîngeha dibistanê 

cîgarekişandin  
qedexe ye  
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Lînkên bêtir 
dikarin zanebûn bidin te: 

1177 
www.1177.se 

UMO 
www.umo.se 

Alîkariya yekem  
dema problemên 

qumarê çêbin  
www.stodlinjen.se

Federasyona  
Navendî ya Agahiyên  

li derbarê alkol  
û narkotîkayê de  

www.can.se

”Stîla Jiyana Ciwan” 
– ji bo dêûbavan 

 Lînka Ung livsstil (Stîla Jiyana Ciwan)   

  berê xwe dide hem xwendekaran  

  û hem jî dêûbav û dibistanan  

  www.unglivsstil.se/foraldrar/

Agahî –  
Drugsmart  

www.drugsmart.com/fakta
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Hazirbûna li dersan 
Girîng e ciwan li derbarê nirx û qîmeta hazirbûna li dibistanê 
û beşdariyeke aktîf de werin hayedarkirin. Hazirbûna li 
dibistanê yek ji şertên bidestanîna encamên xwendineke 
serkeftî ye. Piraniya xebat û dersan dikarin li dibistanê 
werine çêkirin. Ev her wiha rîska stresa negatîf jî kêm dike. 

Alîkariya xwendinê ya ji CSN beşdarbûna çalak li dibistanê ferz dike. 
Heger şagirt çend kêlî li ser hev neyê dibistanê divê dibistan li cem CSN 
giliyê vê yekê bike da ku ew karibie alîkariya xwendinê rawestîne û doza 
paşvedayinê bike. HIŞYARÎ! Vekişîna alîkariya CSNê bandorê li ser mafê 
malbatan ya derfeta wergirtina alîkariya kirê,  teqawidiya zarokan û 
yarmetiya lênêrînê ya dirêjkirî ya ji Kasaya Sîgortayê dike. Welî û ciwan 
dikarin agahiyên li derbarê hazirbûn, neçûn, û şemaya li dibistanê bi rêya 
sîstema neçûna dibistanê ya rêxistinê Skola 24 hîn bibin. Ji bo weke welî 
li derbarê neçûna dibistanê ya zaroka xwe de mesajan karibî wergirî divê 
tu agahiyên xwe yên nûjenkirî deynî ser Skola 24. Agahiyên zêdetir yên 
li derbarê vê li ku dikarî bibînî û çawa bikî li ser malpera Kalmarsunds 
gymnasieförbund heye.
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 Neçûnên dubare 
ji hêla dibistanê 
ve ji bo CSN tê 

raporkirin.

Jibîr neke  
Agahiyên nújenkirî 
yên têkiliyê deyne li 

ser Skola24
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Teknîka dersxebitînê 
Em her weha dixwazin feydeyên teknîkeke dersxebitîneke 
baş jî derxînin pêş. Her kes dikare vî biceribîne. Peydakiri-
na teknîkeke baş ya dersçêkirinê berpirsiya xwendekar e. 
Lê dibistan û mal jî dikare bi şîret, piştgirî û bandorê bikin. 

Çavkaniyeke girîng li dibistanê mamoste û pedagogên spesityalîst in. Li 
lîseyan şert girantir dibin û ji ber vê yekê pîlankirineke baş û serrastkiri-
neke xwendina dersan yekser pêwîst e. Ev her weha ji bo wan şagirtan 
jî derbas dibe ku wergitina notên bilind li dibistana bingehîn ji bo wan 
zêde zehmet nebû. 

Alîkarî heye
li ser Înternetê:

”Taqet bîne, ders
çêke” (Orka plugga)

www.ur.se/orkaplugga/
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Ergonomî
Laşê me – masûlk û mejiyê me – ji bo rûniştin û temaşekirina ekranê ya 
demdirêj nehtiye adaptekirin. Ji ber vê yekê divê em hîn bibin ka meriv 
çawa laşê xwe rast bikar tîne û guhestineke tevgerê pêk bînin da ku laş 
zirarê nebîne. Li vir çend pêşniyaz hene ku bandoreke erênî li ser laş û 
konsantrasyonê dikin.

Guheztina pozîsyonê-20
• Serê her 20 deqîqeyê navbera rûniştin û sekana ser  
 lingan guheztinek bike. 
• Dûr û nêzîk temaşekirina ekranê biguhezîne. 
• Dema mobîl bikar tînî di navbera destê rast û çepê  
 de guheztinê bike. 

Goşe-20
• Mesafe dayne navbera xwe û ekranê, bi kêmanî  
 65 cm.
• Bi navber çavên xwe perpisîn e. 
• Li bejn û bala xwe bifikire.
• Serê xwe her gav bi nêrîneke bi  goşeya 20 dereceyî  
 li beramberî  ekranê/smartfonê bigire.

Tevger-20
• Xwe rakişîne, milên xwe bi paş ve bizivirîne.
• Milên xwe rakişîne jor, derve û pêş.
• Li cihê xwe bimeşe, çokên xwe bitewîne.
• Ber bi pêş, paş, derve û hundir, serê te li navenda  
 laş, bilive (xwe sist bihêle).

Pozîsyona 
xwe ya 
xebatê 

biguhezîne

Tevgerên 
paûsê bike.
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Agahiyên têkiliyê 
yên ji bo xebatkarên tendrustiya xwendekaran dikarî  
li ser malpera her dibistanekê bibînî:

Jenny Nyströmskolan
Smålandsgatan 25, Box 804, 391 28 Kalmar

Tel. 0480-45 17 00

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

Lars Kaggskolan
Lorensbergsgatan 56, Box 832, 391 28 Kalmar

Tel. 0480- 45 16 00

www.larskaggskolan.se

Stagneliusskolan
Fredriksskansgatan 5, Box 824, 391 28 
Kalmar

Tel. 0480-45 15 30

www.stagneliusskolan.nu
stagneliusskolan@gyf.se

Ungdomsmottagningen Kalmar
(Servîsa ciwanan li Kalmarê)
Kurator
0480-45 15 12

Pîrik û hemşîre
Ungdomsmottagningen 
0480-817 89

Têkilî bi  
me re deyne  
- û di pirsên cuda 
de alîkarî wergire
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2021

Tendrustiya şagirtan 
di xizmeta şagirtan de ye
Tendrustiya şagirtan (xwendekaran) berî her tiştî bi armanca pêşdexistina 
tendrustiyeke baş, rakirina astengiyan û dayina wê alîkariya ku pêdiviya 
şagirtan di dema lîseyê de pê heye dixebite. Şagirt her tim dikarin bi 
tendrustiya şagirtan re têkilî daynin ku ji hemşîreyên dibistanê, kuratorên 
dibistanê, pedagogên spesiyalîst, mamosteyên spesiyalîst û rêbera 
xwendin û pîşeyê pêk tê. Di tîma tedrustiya şagirtan de midûrê dibistanê jî 
cîh digire. Piştî şêwiradina bi tendrustiya şagirtan re derfeta dîtina doktor 
û psîkologê dibistanê jî heye. Agahiyên têkiliyê yên tendrustiya şagirtan li 
ser malpera her dibistanek heye. 

gyf.se


