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شهردار منطقه اعالم كرد

نوسازي عالئم ترافيكي منطقه

شهردار منطقه از نوسازي عالئم ترافيكي منطقه به مناسبت فرارسيدن مهرماه
خبر داد و گفت« :تمهيدات ترافيكي الزم براي تسريع د ر تردد اهالي منطقه در
مهرماه صورت گرفته است » .به گزارش خبرنگار همشهري محله« ،عابد ملكي»
با اعالم اين مطلب افزود« :خطكشي عابر پياده مقابل 150مدرسه منطقه و در

15

قالب 2500بلوك و اجراي 600نوش��تار و كلمه و 20مقطع سرعتگير مجازي
در منطقه از جمله اقدامات براي مهرماه است » .به گفته شهردار منطقه ،نصب
2هزار استوانه پالستيكي به همراه مرمت و نوسازي400تابلو در منطقه از ديگر
اقدامات ترافيكي منطقه است كه قبل از بازگشايي مدارس انجام شد.

روزهاي مهرماه جایگاه ویژهای براي همه
كودكان ديروز و امروز دارد

انبان ما پر از برگهاي
خاطره!
ناهید اخوان شمس
عکس :محسن گیتینورد

مهرم�اه زم�ان ب�ه يادماندني ب�راي همگي
ماس�ت .روزهاي نخس�ت مدرس�ه ميتواند با
درايت والدين در ذه�ن كودكاني كه به كالس

فراهم كردن احساس آرامش و كمك به سازگاري با مدرسه بدون وارد كردن فشارهاي رواني و عاطفي
براي كودكان دبس��تاني بهويژه س��ال اول مهم و ضروري اس��ت و در اين زمينه والدين نقش مؤثري
دارند .كارشناسان معتقدند كه همراهي افرادي مانند پدربزرگ و مادربزرگ با كودك در روزهاي اول
مدرسه نيز ميتواند تأثير خوبي در روحيه او داشته باشد و امنيت را به او القا كنند.

اول پ�ا ميگذارند به روزه�اي زيبا و خاطرهاي
دلنشين تبديل ش�ود يا به عكس طوري براي
بچهه�ا رقم بخ�ورد كه ي�ك عم�ر از درس و
تحصيل معلم فراري باشند .كارشناسان تربيتي
مدارس معتقدند كه اگر روزهاي اول مدرسه با
نگرانيه�اي كودكانه و دوري از والدين و ترس
از مدرس�ه همراه ش�ود اين دله�ره پنهاني تا
دوران دانش�گاه و بزرگس�الي در وجودش�ان
خواهد ماند .بنابراين با ايجاد احس�اس امنيت
و آرام�ش رواني براي كودكانمان ،آينده زيبا و
احساس خوب نسبت به مدرسه و تحصيل را به
آنان هديه دهيم.

از تجربي��ات خوب خودتان از دوران مدرس��ه
ب��راي فرزندت��ان بگويي��د ت��ا در ذهن��ش از
مدرس��ه تصوي��ر مثبت��ي نقش ببن��دد .به او
اجازه دهيد سختي دوري از خانه و والدين را
بگويد و شما هم حرفش را باور كنيد ،اما زياد
ب��ا او همدردي نكنيد .روانشناس��ان توصيه
ميكنن��د« :ك��ودك را از ش��رايطي كه برايش
نگران��ي ايج��اد ميكن��د دور كني��د و بدانيد
ك��ه با برخ��ورد آرام ،منطقي و خال��ي از ترس
كودكت��ان با آرامش بيش��تري موقعيت جديد
را ميپذيرد».

با آغاز ماه مهر و بازگشايي مدارس ،برخي از والدين با كودكان خود دچار مشكل ميشوند .يكي از اين مشكالت
بهانهگيري كودكان در رفتن به مدرس��ه اس��ت .بسياري از آنان از همان روزهاي اول با رفتن به مدرسه مشكل
دارند و برخي هم پس از س��پري ش��دن چند روز از بازگشايي مدارس دچار اين مشكل ميشوند كه بايد داليل
را پيدا و رفع كرد.

ِ
مثبت بزرگ شدن او تأكيد كنيد .يعني از بزرگ شدن او
براي افزايش امنيت رواني كودكان بر ويژگي
بهعنوان يك رويداد خوب ،ياد و كودك را به رفتارهاي متناسب با سنش تشويق كنيد و اگر اشتباهي
مرتكب شد ازجمالتي مانند «تو ديگه بزرگ شدي و نبايد اين كارها را انجام دهي »...يا «اگر اين كار را
در مدرسه انجام بدهي ،معلم چنين ميكند »...يا «فالن اتفاق ميافتد» استفاده نكنيد .اين كار ،فقط
تصوري ناخوشايند از مدرسه در ذهن كودك به جا ميگذارد.

بهتر اس��ت در روزهاي نخس��ت مدرسه،
فرزندت��ان را همراه��ي كنيد ،چون ش��ما
بهعنوان پدر يا مادر در عالقه يا بيعالقگي
كودك ب��ه درس و مدرس��ه نقش محوري
داريد .كارشناسان علوم تربيتي معتقدند
كه حض��ور والدين كن��ار دانشآموزان به
آن��ان القا ميكند ك��ه خانواده حاميش��ان
است؛ اما اين حمايت نبايد آنقدر افراطي
ش��ود كه استقاللش��ان را خدشهدار كند.
آنچ��ه علوم تربيت��ي بر آن تأكي��د ميكند
ن��ه واگ��ذاري دانشآموز به ح��ال خود و
نه به دوش كش��يدن مس��ئوليتها توسط
والدي��ن و كاهش حس اعتماد به نفس در
آنان اس��ت .دوران مدرس��ه بهويژه آغاز
س��ال تحصيلي ،ش��روع خوبي براي تمرين
دانشآم��وزان ب��راي مس��ئوليتپذيري
است.

