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نتم مهمون اآلنأ -المراهقين أمور اولياء  

 
 !مرحبا

نهاية العام الدراسي والطلب. بالنسبة و  من العمل المدرسي لا لكورونا ك لم يكن هذا العام كما تصورنا. لقد غير وباء

ا  الصيف سوف يكون فصلللكثيرين ،  ا. ما كنت قد خططت له قد ال يكون  مختلفا  .تنفبذه ممكنمن الأيضا

في الحاالت العادية ، هناك خطر أكبر من أن يشرب الشباب الكحول ويلتقون في المدرسة. نحن الذين نعمل في البلدية 

ول أنه يجب أن نحافظ على قلقون من أن األمر سيكون على حاله هذا العام. على الرغم من أن وكالة الصحة العامة تق

 مسافة بين بعضنا البعض.الحافظ على ان ن –المسافة االجتماعية 

 

 هاءأنت كوالد مراهق مهم. لهذا السبب نكتب إليكم وإلى آباء المراهقين اآلخرين في البلدية. يمكننا معاا مساعدة شبابنا على إن

ع توصيات السلطاتاتبا مع آمن. يمكننا أيضا خلق صيف ممتع وجيد بشكلعام دراسي ال  

 

: ىبالعدو احدا   قم بهذا كي ال تصاب او تصيب  

 وحفلت الزفاف حام. تجنب التجمعات االجتماعية مثل الحفلتدزالتجنب ا

الكراسي والطاوالت  نشرا  

 ساعتيناو ساعة  بعد من مسافةال تسافر أ

 

 تواصل مع العائلة واألصدقاء عبر البريد اإللكتروني والهاتف

ا قليلا   ابق في المنزل حتى لو كنت مريضا

  س في طية الذراعاالسعال والعط -اغسل يديك بعناية 

 

 كثير من الشباب يرفضون الكحول

هذا ما يقولون ال للكحول. العديد منهميبدأ المراهقون في شرب الكحول الحقاا. يشربون أقل وليس في كثير من األحيان. 

 ال يواجه الشباب مشاكل تتعلق بالكحول.. األخيرة في السنوات الحظناه

ا عليكم كوالدين! البنائهم لديهم القدرة  ويظهرون حدوداا واضحةيهتمون  الذين  ان االهالي إن تطورهم بشكل جيد يعتمد كثيرا

يشربون ية ماشرب الكحول وكمب أونعندما يبد على ابنائهم لتأثيرفي اجيدة ال  

ال يحصل الكثير من  و بسبب ذلك الكحول. ابنائهمالمراهقين أنه من الخطأ إعطاء ور ام في مقاطعتنا ، يظهر معظم اولياء

ا أمر غير قانوني.  20الشباب على الكحول من آبائهم.  شراء الكحول لشخص أقل من  ذلك  بناء معرفةاألعلى يجب وعاما

ا  أيضا

هذا يساعد ابنك المراهق على رفض الكحول بهذه الرسالة ، نريد أن نشجعك على االستمرار في القيام بالشيء الصحيح.  

 

 جيدةالمحادثة التواصل مع ابنك المراهق من خالل 

إذا كانت لديك علقة جيدة مع ابنك المراهق ، فسيكون من األسهل التحدث بطريقة جيدة. ثم يمكنك االتفاق على أنه ليس من 

 المقبول أن يشرب المراهقون الكحول.

 محادثة جيدة ءجراا من مراهقابنك الأنت و تتمكنطة حول ما يمكنك القيام به كأحد الوالدين لهنا لدينا ثلث نصائح بسي

 

* أنشئ محادثة مفتوحة وودية ه/بهاأنك تهتم ب ابنك/ ابنتك أظهر اهتمامك * أخبر  

 

 www.tänkom.nu معلومات حول المراهقين والكحول على هذا الموقع  باللغة السويدية

www.folkhalsomyndigheten.se  العامة لمكافحة العدوى باللغة العربية نصيحة هيئة الصحة  

 

 شكرا مقدما!

http://www.tänkom.nu/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/faktablad-pa-olika-sprak/varens-hogtider-arabiska.pdf

