
 
 

 

 

 arabíska  األوصياء االعزاء / األهال  

  
 
ة عما أعتدنا عليه. وهناک دراسات/ بحوث ف ا من نواح كثير

ً
ثمة سنة دراسية أخرى قد إنتهت. عام دراس  كان مختلف

  الصفوف 
 
  ريكيافيك   10 - 8و کذلک طالب الصفوف    7 - 5المدارس االبتدائية  تمت بمشارکة أطفال ومراهقير  ف

 
ف

اير    فير
 
ا إل أنهم يقومون بعمل جي 2021ف ً   معظم المجاالت عىل الرغم من الظروف غير العادية. وقد ، مشير

 
د للغاية ف

ة    العقود األخير
 
  ، من بير  أمور أخرى ، ف

  مجال تعزيز الصحة والنشاط الوقائ 
 
من خالل تضامن و  تحققت نتائج جيدة ف

 .تکاتف الوالدين

/ األوصياء ألطفال ما قبل المدرسة والمدارس  ومع ذلك ، هنالك أمورو جوانب مهمة عالقة ، وبالتال  نريد أن نحث اآلباء

  يمكن أن تصاحب أنشطة الصيف 
  المهم. هناك أنواع  من المخاطر الت 

  إنجاز دورهم الوقائ 
 
  ريكيافيك ف

 
االبتدائية ف

  سن عندما يتم إرخاء الروتير  ويكون لدى األطفال والمراهقير  المزيد من وقت الفراغ. من المهم أن يتعرف آباء األطفال 
 
ف

ا، عىل 
ً
  الصفوف الدنيا من المدرسة االبتدائية، بما ال يقل أهمیة عن آباء األطفال األكير سن

 
ما قبل المدرسة واألطفال ف

ن الجوانب الوقائية لحياة األطفال    المدرسةوالمراهقی 
 
 .منذ بدء الدخول ف

 

   : نا نريد أن نشير إل عنارص وقائیة هامةه 

 الوالدين واألبناء. . التآزر بير  1

2 .  
 
 . النوم الكاف

ا واضحة.  واإلهتمام . يظهر اآلباء الرعاية3
ً
 ويضعون حدود

 . يتعارف اآلباء/األمهات أصدقاء أبنائهم وأولياء أمورهم. 4

فيهية المنظمة. 5   األنشطة الي 
 
 . مشاركة األطفال ف

  الهواء الطلق وقوانير  حماية الطفل6
 
ام وقت الخروج ف  . .إحي 

إستعمال الكحول والمخدرات والتبغ والنيكوتير   واضح من .موقف7

ونية.   والسجائراإللكي 

  عمل األبوة ، عىل سبيل المثال مجالس الصفوف 8
 
. التعاون والثقة والمشاركة ف

ات أو جوالت األبوةومجالس األب  .وة واألمومة ومسير

 

ي تربیة و تنشئة األبناء من جميع األعمار هنالک
 
امها ف  .جوانب يجب عىل اآلباء إحتر

، عىل سبيل المثال تظهر    نواجهها ه 
  الهواء الطلق بعدإنتهاء وقت  ،األبحاث أن التحديات الرئيسية الت 

 
بقاء األطفال ف

ايد عدد األطفال الذين  ا. يي  
ً
ا أقل من األطفال يقدرون صحتهم العقلية عىل أنها جيدة أو جيدة جد

ً
  وأن عدد

الفراغ القانوئ 

ألطفال ستخدام اإتباع القواعد واالتفاق عىل معايير إيشعرون أنهم ال يحصلون عىل قسط كاٍف من النوم ومن المهم 

ب الخمر    الصف العاشر بشكل طفيف منذ أكتوبر  لألجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر. ازداد شر
 
،  2020لدی المراهقير  ف

  عدد األشخاص الذين يستخدمون ضمادات النيكوتير  ، 
 
ة ف ا زيادة كبير

ً
. كانت هناك أيض كما زاد استهالك القنب/کانتر 

  ر وهو أمر مثير للقلق. تظه
ً
وري األبحاث أيض   اإلقبال عىل المواد اإلباحية والُعري ، وهو أمرجدي ومن الض 

 
ا زيادة ف

 .مكافحته

تربية األطفال والمراهقير  ، يمكننا مواجهة هذه التحديات  القائمير  عىلنحن نأمن بأنه من خالل التعاون الجيد بير  جميع 

ك ، حيث أظهرت األبحاث أن هذا التضامن يمكن أن يكون ناجًحا و ذات ثمرة جیدة  .  بشكل مشي 
 

 دافئة من : تحیة صیفیة 

  ريكيافيكف
 
  مدارس  وإدارة أوقات الفراغ ف

 
 ريق الصحة العامة والوقاية ف
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