
تعادل در زندگی
فواید عادات خوب و داشنت تعادل در زندگی

از خود و از بدن خود به یک طریق خوب مواظبت کردن 
میتواند مثل یک واکسین بر ضد بسیاری امراض کار کند. مثالً از 
مبتال شدن به امراض روانی٫ به تشویش بودن٫ ناراحت بودن و 

افرسدگی جلوگیری میکند.

هم خواب و هم فعالیت های فیزیکی ما را از مبتال شدن به 
امراض روانی جلوگیری میکند. غذای سامل و عادات غذایی خوب 

نیز بسیار مهم است. شام به حیث رسپرست یا والدین میتوانید با 
عادات خوب زندگی یک طفل صحتمند داشته باشید.

چگونه میتوان ساعات یک شبانه روز را به درستی 
تقسیم بندی کرد:

یک روز را باید بین غذا خوردن٫ خواب کردن٫ مترین٫ اوقات 
فراغت داشنت٫ بازی و معارشت با دوستان تقسیم کرد. یک 

تقسیم بندی مناسب بای اطفال و نوجوانان به طور ذیل 
میباشد: برای طفل ۶ تا ۱۲ ساله ۱۰ تا ۱۱ ساعت خواب 

مناسب است. از سنین ۱۳ سالگی تا به باال ۸ تا ۱۰ ساعت 
خواب مناسب است. غذا خوردن درست یک ساعت را در بر 

میگیرد یا بعضی اوقات کمی زیادتر از یک ساعت. مکتب 
۷ ساعت٫ استفاده از کمپیوتر یا مبایل ۲ ساعت٬ فعالیت 

فیزیکی ۱ ساعت. ۲ ساعت فقط برای آرامش داشنت و بدون 
استفاده از مبایل یا کمپیوتر.

نکاتی برای ایجاد تعادل در زندگی 
• توصیه های مربوط به غذای سامل٬ فعالیت فیزیکی و 

خواب را تعقیب کنید.

• طفل خود را به ورزش کردن تشویق کنید٫
مخصوصاً در سنین نوجوانی.

• اوقات فراغت بسیار مهم است٫ همچنان انجام
 کارهایی که ازانجام آنها لذت بربید.

• وقت استفاده از مبایل و کمپیوتر باید
 محدود باشد حتی اگر طفل شام اعرتاض میکند.  

• خود شام به حیث والدین یا رسپرست باید چند ساعتی را 
بدون استفاده از مبایل با خانواده خود سپری کنید٫ سپس 

اطفال شام حتامً از این کار قدردانی میکنند.

• وقتی میخواهید به طفل خود جایزه یا پاداش بدهید 
کوشش کنید از کارها٫ اشیاء و یا خوراکی هایی استفاده کنید 

که صحت و سالمت طفل را قوی کند.

• خالقیت و استعداد های فرزند خود را تحریک کنید.
• همرای فامیل وقت سپری کردن روابط شام را با 

همدیگربهرت٫ قویرت و توسعه میبخشد.

• بودن با کسانی که طفل شام با آنها احساس خوشی میکند 
آن را قبول و تشویق کنید.

یا میخواهید اطالعات بیشرتی کسب منایید و یا به 
کمک رضورت دارید؟

پس برای توصیه و مشوره با نرس مکتب به متاس شوید.
همچنان شام میتوانید اطالعات بیشرت را در سایت های 

ذیل بخوانید:
www.unglivsstil.se

www.generationpep.se
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