
 تعبير عن اليوم الخليجي للصحة المدرسية وصحة اليافعين

ًّ للصحة المدرسٌة وصحة الٌافعٌن هو ٌوم تقام فٌه عدة من الحمالت المدرسٌة والمبادرات التوعوٌة بما  إن الٌوم الخلٌج

اضة بشكل منتظم، وغٌرها ٌخصُّ صحة اإلنسان، وكٌفٌة المحافظة علٌها فً ظل اتباع نظام غذائً سلٌم وممارسة الرٌ

 :من الممارسات الحٌاتٌة الصحٌحة، وفً ذلك نقوم على طرح تعبٌر عن الٌوم الخلٌجً للصحة
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ة الطرق والوسائل التً علٌه، لذا ال بد من اتباع كاف -سبحانه وتعالى-إّن الصحة هً نعمُة اإلنسان األكبر التً أنعم هللا 

تضمُن الحٌاة الصحٌة السلٌمة، ومن هذا المنطلق نظمت وزارة الصحة برنامج التوعٌة الصحٌة لكافة المراحل الدراسٌة، 

ٌُعنى بمجموعة من األنشطة، والمبادرات التوعوٌة التً تهدف إلى االرتقاء بالمعارف الصحٌة، وبناء االتجاهات،  والذي 

 .صحٌة فً المجتمع المدرسً، فالصحة هً ثروة اإلنسان، وأغلى ما قد ٌملك فً حٌاتهِ وغرس السلوكٌات ال

 عرض اليوم الخليجي للصحة المدرسية وصحة اليافعين

ًٌا حول صحة اإلنسان،  الصحة كنز اإلنسان العاقل، ومن هذا المنطلق أطلقت دول مجلس التعاون الخلٌجً ٌوًما توعو

ٌها من األمراض والمؤثرات السلبٌة، وٌكوَن ذلك من خالل اتباع نظام صحً غذائً، والكٌفٌة الصحٌحة للمحافظة عل

وممارسة التماٌن الرٌاضٌة بشكل منتظم، وٌخصص هذا الٌوم لطلبة المدارس على مختلف مراحلها فً ثالثٌن من شهر 

لمحافظة على صحتِه، فالصحة لها سبتمبر لكل عام، وتقام فٌه فعالٌات مدرسٌة مختلفة تساعد الطلبة بالكٌفٌة الصحٌحة ل

األهمٌة الكبٌرة، فاإلنسان الصحٌح المعافى فً بدنه ٌستطٌع إنجاز أهدافه وتحقٌقها، كما أّنه ٌستطٌع أن ٌمارس نشاطاته 

الٌومٌة بٌسر وسهولة، باإلضافة إلى استطاعته بأن ٌكون فرًدا صالًحا فً مجتمعه وٌساعد فً نمائه، فحافظوا على 

 .صحتكم
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الصحة هً كنز ثمٌن لمن أدرك ذلك، لذا فإنه ٌجُب المحافظة علٌها قدر اإلمكان، واتباع النصائح واالرشادات التً 

رجة ٌوصى بها من هو قائٌم على فكرة الٌوم التوعوّي للصحة المدرسٌة وصحة الٌافعٌن، حٌث أن مثل هذا الٌوم ٌهدف بالد

األولى إلى زٌادة الوعً بكٌفٌة اهتمام الطلبة بصحتهم الجسدٌة من خالل اتباع الممارسات الحٌاتٌة الصحٌحة، فالصحة 

كالدرع الواقعً أمام تقلبات الزمان وتوالً األحداث، فالمرء الذي ٌتمتع بصحة جٌدة ٌعلم تمام المعرفة أنه لٌس بحاجة 

د والقٌام بما ٌرغب، دون طلب المساعدة من أحد لٌش كمن ال ٌستطٌع فعل أي ألحد وإنما هو قادٌر على صنع ما ٌرٌ

 .شًء

  

 


