
التوازن يف الحياة
فوائد العادات املعيشية الحسنة 

وتحقيق التوازن يف الحياة
إن االعتناء بنفسك وبجسدك اعتناء جيدا ميكن أن يحصنك ضد 

الشعور بالتعب النفيس، والقلق والحزن واالكتئاب. ويعد عىل أي 
حال بداية جيدة للغاية.

إن االعتناء بجسدك اعتناء جيدا يحصنك أيضا ضد الشعور بالتعب 
الجسدي، ويساعد يف الوقاية من العديد من األمراض. ويقي كل 

من النوم واألنشطة البدنية من األمراض النفسية. كام تعد عادات 
تناول الطعام الجيدة ذات أهمية لتشعر أنك بصحة جيدة.وميكنك 
بصفتك ويل أمر أن تساعد طفلك يف اتباع عادات حسنة وبالتايل يف 

أن يكون بصحة أفضل. 

كيف ميكن تقسيم ساعات اليوم
يجب تقسيم اليوم بني تناول الطعام والخلود إىل النوم 

والذهاب إىل املدرسة ومامرسة التامرين الرياضية / أنشطة 
أوقات الفراغ وقضاء الوقت مع األصدقاء. ولعل التقسيم 

املالئم لألطفال والشباب هو: النوم من عرش إىل إحدى عرشة 
ساعة لألطفال يف سن السادسة إىل الثانية عرشة ومن مثاِن إىل 
عرش ساعات لألطفال بدءا من سن الثالثة عرشة، وساعة )أو 
أكرث( لتناول وجبات الطعام، وقضاء سبع ساعات يف املدرسة، 

واستخدام الشاشة لساعتني، ومامرسة أنشطة بدنية ملدة 
ساعة واحدة ومتضية ساعتني إىل ثالث ساعات من الوقت 

دون استخدام الشاشة.

نصائح لتحقيق التوازن يف الحياة 
• اتبع التوصيات الخاصة بتناول الطعام الصحي ومامرسة 

األنشطة البدنية والنوم.

• شجع طفلك عىل املواظبة عىل مامرسة األنشطة الرياضية، 
سيام خالل سن املراهقة حيث يتوقف الكثريون عن مامرسة 

رياضاتهم. 

• خصص وقتًا لتستعيد قواك، »لتشعر بوجودك« ، ولتفكر يف 
األشياء التي تستمتع بها ولتقوم بها.

• ساعد طفلك عىل وضع حد لوقت استخدام الشاشة
اعرتض عىل ذلك.    حتى لو  

• تحكم بوقت استخدامك شخصيا للشاشة وقم بكل بساطة 
بإغالق هاتفك النقال لبضع ساعات حني تود تركيز اهتاممك 

عىل عائلتك، وهذا أمر سيقدره األطفال.

• اخرت األشياء الحسنة التي تعزز الصحة، حني تود االحتفال 
بأمر ما أو مكافأة طفلك. 

• حث طفلك عىل االبتكار ومامرسة مواهبه.
• إن قضاءك وقتا مع أفراد أرستك من شأنه أن يقوي

 العالقة بينكم ويطورها.

• شجع طفلك عىل االنخراط يف عالقات يشعر فيها بالرضا. 

هل ترغب يف معرفة املزيد أو الحصول عىل مساعدة؟

اتصل مبمرضة املدرسة للحصول عىل مزيد من
 النصائح والدعم.

www.unglivsstil.se اقرأ املزيد عىل

www.generationpep.se قرأ املزيد عىل
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