چٟبضضٙج ٝسٛضی  ٚذغطات آٖ
چٟبضضٙج ٝسٛضی  ٚذغط سٛذتٍی
ضبیؼتطیٗ حبزح ٝای و ٝزض چٟبضضٙج ٝسٛضی ضخ ٔیسٞس ضا سٛذتٍی زضر ٝیه )سغحی) اػالْ وطز ٌ ٚفتۺ
سٛذتٍی ٞبی زضر ٝز( ٚضسیس)  ٚزضر ٝس( ٝضسیستطیٗ ٘ٛع سٛذتٍی) ٘یعزض حٛازث چٟبضضٙج ٝسٛضی ،ظیبز زیسٜ
ٔی ض٘ٛس.
زضز ،تٛضْ ،تب ٚ َٚلطٔعی پٛست اظٕٟٔتطیٗ ٘طب٘ٞ ٝبی سٛذتٍی ٞستٙس .زض ٔیبٖ ٘ٛاحی ٔرتّف ثسٖ ٔؼٕٛال
سٛذتٍی زست اظ ثمی ٝضبیغ تط است  ٚپس اظ آٖ ،سٛذتٍی صٛضت  ٚت .ٝٙلغغ ػض ٚ ٛػف٘ٛت حب٘ٛی ،ٝز ٚػبضضٝ
ذغط٘بن اظ ٔیبٖ ػٛاضض ظٚزضس سٛذتٍی ا٘س  ٚاذتالَ اػصبة  ٚضٚاٖ ،ثٚ ٝیژ ٜافسطزٌی ،یىی اظ ػٛاضض
زیطضس سٛذتٍی .اٌط ضست سٛذتٍی ذیّی ظیبز ثبضس ،حتی ٌبٞی ٕٔىٗ است وبض ٔصس ْٚثٔ ٝطي ٘یع ثیٙزبٔس.

چٟبضضٙج ٝسٛضی  ٚذغط ٘بثیٙبیی
اصبثت تطوص ٞبی ٘بضی اظ ا٘فزبض ٔٛاز ٔحتطل ٝث ٝچطٓ ،ثبػج ثطٚظ آسیت ٞبیی زض٘بحی ٝپّه  ٚچطٓ ٔی ضٛز ٚ
ٌبٞی حتی ث٘ ٝبثیٙبیی ٔی ا٘زبٔس.
ٔطارؼ ٝسطیغ ث ٝچطٓ پعضه ،زض صٛضت ثطذٛضز ٞط ضیئی ث ٝچطٓ ،ضست ضبیؼ ٝضا وبٞص ٔیسٞس .زضٔٛاضز
ذفیف ،ثب ا٘زبْ ٔطالجت ٞبی عجی یب ا٘زبْ اػٕبَ رطاحی ٔؼٕٛال ٔی تٛاٖ ثیٙبیی فطز ضا ثبظٌطزا٘س ِٚی ٔتبسفب٘ ٝزض
ٔٛاضز ضسیسٌ ،بٞی چبض ٜای رع ترّی ٝچطٓ ثبلی ٕ٘ی ٔب٘س.

چٟبضضٙج ٝسٛضی  ٚذغط ا٘فزبض
تطس ٘بضی اظ صسای ا٘فزبض ،یىی اظ ٔطىالت ضایذ چٟبضضٙج ٝسٛضی است وٌ ٝبٞی ٔی تٛا٘س ثبتظبٞطاتی ٔب٘ٙس اظ
حبَ ضفتٗ یب احسبس زضز زضثرطی اظ ثسٖ ،ثٚ ٝیژ ٜلفس ٝسیٕٞ ،ٝٙطا ٜثبضس.ایٗ تطس ٔؼٕٛال زض وٛزوبٖ ،سبِٕٙساٖ ٚ
ظ٘بٖ ثبضزاض ثب ػٛالت رسی تطی ٕٞطا ٜاستٕٞ .چٙیٗ افطازی و ٝث ٝثیٕبضی ٞبی لّجی ٔجتال ٞستٙسٌ ،بٞی ٕٔىٗ
است زض احط ضٛن ٘بضی اظ ضٙیسٖ ایٗ لجیُ صساٞبی غیطٔٙتظط ،ٜزچبض حّٕ ٝلّجی ض٘ٛس.

تٛصیٞ ٝبی ظیط اٌطث ٝزضستی  ٚث ٝضیٞ ٜٛبی ٔٙبسجی ث ٝوٛزوبٖٛ٘ ،رٛا٘بٖ  ٚرٛا٘بٖ اضائ ٝض٘ٛسٔ ،ی تٛا٘ٙس آٔبض
تّری ٞبی آذط سبَ ضا ث ٝحسالُ ثطسب٘ٙس:
ٚ -1رٛز یه وپس َٛآتطٙطب٘ی پٛزضی زض حٛاِی ٔحٛع ٝای و ٝزض آٖ آتص ضٚضٗ وطز ٜایس ،ضطٚضی است.
ضٕٗ ایٗ و ٝلجُ اظ تطن ٔحُ ،حتٕب ثبیس اظ ذبٔٛش ثٛزٖ آتص اعٕیٙبٖ حبصُ وٙیس  ٚتٛسظ آة ،ثبلیٕب٘س ٜآتص
ضا وبٔال سطز وٙیس  ٚرٕغ آٚضی وٙیس.
 - ۲اظ ٍٟ٘ساضی تطلٞ ٝب  ٚسبیط ٔٛاز ٔحتطل ٝزض ٔٙعَ پطٞیع وٙیس  ٚاظ آتص ثبظی زض ٔزبٚضت ٚسبیُ ٘مّی ٝای وٝ
حبُٔ ثٙعیٗ ٛٔ ٚاز سٛذتٙی ٞستٙس ،اویساً ثپطٞیعیس.
 - ۳اظ ضیرتٗ ٔٛاز سطیغ االضتغبَ ٔب٘ٙس ٘فت  ٚثٙعیٗ ثط ضٚی آتص ثپطٞیعیس  ٚاظ حُٕ ٔٛاز ٔحتطل ٚ ٝآتطٍیط ٚ
ا٘فزبضی ،حتی ثٔ ٝمبزیط ثسیبض وٓ ،زض ریت ِجبس  ٚویف ذٛززاضی وٙیس.
 - ۴اظ پطتبة فطفطٛٔ ٚ ٝضه ثط ضٚی ضبذٞ ٝبی زضذتبٖ ،پطت ثبْ  ٚثبِىٗ ٔٙبظَ ذٛززاضی وٙیس  ٚزض صٛضت
ثطٚظ ٞطٌ ٝ٘ٛحطیك یب حبزح ٝای ،ضٕٗ حفظ ذ٘ٛسطزی ،زض اسطع ٚلت ثب  1۲۵تٕبس ثٍیطیس ٛ٘ ٚع حبزح٘ ٚ ٝطب٘ی
زلیك ٔحُ حبزح ٝضا اعالع زٞیس.
ٚ- ۵لتی اظ فطفط ٝاستفبزٔ ٜی وٙیس ،زستبٖ تبٖ ضا ثبظ ٍ٘ ٝزاضیس  ٚرّٛی صٛضتتبٖ ثٍیطیس تب زچبض سٛذتٍی زست
٘طٛیس  ٚاظ ا٘ساذتٗ ظطٚف تحت فطبض )وپسٞ َٛب ٚاسپطی ٞبی حطط ٜوص) ث ٝزض ٖٚآتص اویسا ذٛززاضی وٙیس؛
چطا و ٝایٗ ظطٚف ث ٝػّت زاضا ثٛزٖ ذبصیت ا٘فزبضیٕٔ ،ىٗ است شضات ضا ث ٝسٕت ذٛزتبٖ پطتبة وٙٙس  ٚثٝ
چطٓ ٞبیتبٖ آسیت ثطسب٘ٙس.
 - ۶اظ آتص ظزٖ الستیهٞ ،یعْ  ٚوبضتٗ ذبِی زض ٚاحسٞبی ٔسى٘ٛی یب زض ٔؼبثط ،وٛچ ٚ ٝذیبثبٖ ذٛززاضی وٙیس؛
چطا و ٝزض چٙیٗ ضطایغی ،ثب تطسیس آِٛزٌی ٛٞا ،ذٛزتبٖ  ٚاعطافیبٖ تبٖ ضا زض ٔؼطض آسیت ٞبی تٙفسی لطاض
ٔیسٞیس.
ٞ- ۷طٌع ٔٛاز ٔٙفزطٔ ٚ ٜحتطل ٝضا ث ٝعطف افطاز زیٍط پطتبة ٘ىٙیس  ٚثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ،ایٗ ٔٛاز ضا زض ظطٚف ضیط ٝای
یب فّعی لطاض ٘سٞیس چ ٖٛزض صٛضت ا٘فزبض ،شضات ضیط ٝیب فّع ،ث ٝاعطاف پطتبة ضس ٚ ٜثبػج آسیت ٞبی ضسیس
ذٛاٙٞس ضس .ضٕٙب ٞطٌعاظ ٔبزٔ ٜحتطلٙٔ ٚ ٝفزط ٜای و ٝیه ثبض استفبز ٜضس ،ٜزٚثبض ٜاستفبز٘ ٜىٙیس.

ٞ - ۸طٌع آتص ضا زض ٔؼبثط ثبضیه  ٚزض ٔزبٚضت پست ٞبی ثطق یب ایستٍبٞ ٜبی تمّیُ فطبض ٌبظ  ٚپبضویٞ ًٙبی
ػٕٔٛی ثط پب ٘ىٙیس  ٚاظ ثطپبیی آتص ٞبی حزیٓ  ٚغیطلبثُ ٟٔبض ٘یع ذٛززاضی وٙیس.
- ۹تطل ٝثبظی  ٚفطفط ٝاٌطچ ٝظبٞطا ثی ذغط٘سِٚ ،ی اٌط ث٘ ٝمبط ذبصی اظ ثسٖ )ثٚ ٝیژ ٜصٛضت) اصبثت وٙٙس،
ثبػج آسیت زیسٌی ٞبی ضسیس ٌ ٚبٞی غیطلبثُ ثطٌطت ٔی ض٘ٛس.
-11اٌط زچبض سٛذتٍی ضسیس ،اظ زٚیسٖ ذٛززاضی وٙیس  ٚثالفبصّ ٝثط ضٚی ظٔیٗ ثغّتیس .یبزتبٖ ثبضس و ٝپتٚ ٛسیّٝ
ٔٙبسجی است ثطای ذبٔٛش وطزٖ فطزی است وِ ٝجبسص آتص ٌطفت .ٝآة ٕٞ ٓٞیٗ عٛضِٚ ،ی ٞطٌع اظ وپسَٛ
آتص ٘طب٘ی ثطای ذبٔٛش وطزٖ ٔصسٔٚی و ٝآتص ٌطفت ،ٝاستفبز٘ ٜىٙیس.

نقش والدین و  5توصیه
ٚاِسیٗ ٔی تٛا٘ٙس ثب تٛر ٝث ٝتٛصیٞ ٝبی ظیط  ٚث ٝوبضثستٗ آٟ٘ب احتٕبَ ثطٚظ حٛازث تّد چٟبضضٙج ٝسٛضی ضا وبٞص
زٙٞس:
 -1ثیطتط وٛزوبٖٔ ،ؼٕٛال ث ٝزٚض اظ چطٓ ٚاِسیٗٛٔ ،از ٔحتطلٙٔ ٚ ٝفزط ٜضا ذطیساضی  ٚزض ریت ،ویف یب وٕس
اتبق پٟٙبٖ ٔی وٙٙس أب ایٗ ٔٛاز ،ث ٝزِیُ زضر ٝآتطٍیطی پبییٗٔ ،ؼٕٛال ظٚز ٔطتؼُ ٔی ض٘ٛس ٌ ٚبٞی ذسبضات
رجطاٖ ٘بپصیطی ث ٝثبض ٔی آٚض٘سٚ .اِسیٗ ثبیس ػال ٜٚثط تٛضیح ػٛاضض ایٗ ٔٛاز آتص ظا ،ثب ٘ظبضت زلیك ثط پ َٛتٛ
ریجی وٛزوبٖ ٘ ٚحٞ ٜٛعی ٝٙوطز آٖ زض ایٗ ایبْ٘ ،ظبضت ثیطتطی ثط ضفتبض ٚ ٚسبیُ فطظ٘سضبٖ زاضت ٝثبضٙس ٛٔ ٚاز
سٛذتٙی  ٚآتص ظا ضا اظ زستطس آٟ٘ب ذبضد وٙٙس.
-۲چٟبضضٙج ٝسٛضی ،سغحی اظ ٞیزبٖ ضا زض ثیطتط وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ایزبز ٔی وٙس و ٝثطای آٟ٘ب ذٛضبیٙس ِ ٚصت
ثرص است  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُٔ ،ب ث ٝػٛٙاٖ پسض یب ٔبزضٔ،ؼٕٛال ث ٝسرتی ٔی تٛا٘یٓ فطظ٘سٔبٖ ضا ث ٝوّی اظ ایٗ تزطثٝ
ٞیزب٘ی ثبظزاضیٓ أبٔی تٛا٘یٓ ٞیزبٖ آٟ٘ب ضا تؼسیُ  ٚضفتبضضبٖ ضا ٔسیطیت وٙیٓ  ٚضطایغی فطا ٓٞوٙیٓ و ٝچٟبضضٙجٝ
سٛضی ثطای آٟ٘ب أٗ تط ضٛز.
 - ۳یىی اظ ضاٞ ٜبی أٗ سبظی چٟبضضٙج ٝسٛضی ،ایٗ است و ٝذغطٞبی ثبِم ٜٛایٗ ایبْ ضا ث ٝذٛثی ثطای فطظ٘سٔبٖ
تٛضیح زٞیٓ  ٚلٛا٘یٗ  ٚچبضچٛثٟبی تطثیتی ٔبٖ ضا ث ٝا ٚیبزآٚضی وٙیٓ .اٌط وٛزن ثب ٔب ٕٞىبضی وطز ،رٛاة اٚ
پبزاش  ٚتطٛیك است؛ أب اٌط ا ٚضا ٔٙغ وطزیٓ ٘ ٚپصیطفت ،ثبیس ثطایص ضطط ثٍصاضیٓ  ٚثٟتطیٗ ضطط ایٗ است وٝ

ذٛزٔبٖ  ٓٞوٙبض ا ٚحضٛض زاضت ٝثبضیٓ  ٚثط ضفتبضٞبیص ٘ظبضت وٙیٓ تب ذغطی تٟسیسش ٘ىٙس .اٌط ثٞ ٝط زِیّی
چٙیٗ أىب٘ی ثطایٕبٖ فطا٘ ٓٞیست ،ثبیس الالُ یه فطز ثبِغ ٔٛضزاػتٕبز ضا ٕٞطا ٜوٛزوٕبٖ ثفطستیٓ.
-۴وجطیت ٛٔ ٚاز آتص ظا ٔب٘ٙس ٘فت  ٚثٙعیٗ ثبیس ذبضد اظ زستطس وٛزوبٖ ٍٟ٘ساضی ضٛز ٞ ٚطٌع ٘جبیس ث ٝوٛزن
اربظ ٜزاز ثب آتص ظزٖ ثٛتٞ ،ٝیعْ  ٚأخبَ ایٟٙب زضٔحیظ ذب٘ ٝیب پبضوی ،ًٙربٖ ذٛز  ٚزیٍطاٖ ضا ثٔ ٝربعط ٜثیٙساظز.
- ۵زض پبیبٖ ضت ،ثمبیبی ٔٛاز آتص ثبظی ضا ث ٝسطػت رٕغ ٘ىٙیس  ٚحتٕب ثطای ایٗ وبض ،الالُ  1۵تب  ۲1زلیم ٝصجط
وٙیس  ٚثؼس اظ ایٗ ٔست ،آٟ٘ب ضا زض یه سغُ آة ثطیعیس ٚزٚض ثیٙساظیس .لجُ اظ تطن ٔحُ ،حتٕب اظ ذبٔٛش ضسٖ
آتص ٔغٕئٗ ضٛیس.

