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لومړی واورئ، د خوشحاله، سالم او پالونکو کورنیو 

سره د مرستې لپاره د UNODC نوښت

د الزیاتومعلوماتو او ریفرنس لپاره، مهرباني 

وکړئ له الندی اړیکی لیدنه وکړئ:

د بوخت ساتلو ساینس

دماغی ستړیا د ماشومانوداندیښنوسبب کیږی او کیدای شي 

ویجاړونکی چلند یا سلوک زیات کړي. د بوختیا په وخت کې 

دماشومانو تحمل ښه وي او له نورو سره مرسته کوي. والدین 

کولی شي د فعالیتونو لپاره ورته خوندي امکانات  options چمتو 

کړي لکه میوزیک، هنرونه او السی صنایع، کتابونه، او همدارنګه 

ماشومان وهڅوي چې د ملګرو سره اړیکه ونیسي. 

بوخت ماشومان اکثرا د نابوختو ماشومانو په پرتله 

خورا ښه تنظیم شوی او خوشحاله وي. 

بوخت پاتې کیدل د ویجاړونکی سلوک یا چلند 

خطر کموي لکه بې توجوهی، فرط فعالیت، 

سرغړونې، تیري او د موادو کارول.

د کلتور سره اړیکه اونښلول د ماشومانو د 

دماغ د ودې لپاره کلیدي ده.
عصبي ساینس ښیي چې د موسیقۍ الرښوونې 

د دماغ هغه برخې ته وده ورکوي چې د غږ 

پروسس کولو، د ژبې دانکشاف، او په کوچنیو 

ماشومانو کې د لوستلو دمهارتونو مسولیت لري. 

حتی د یوکس سره نږدې ملګرتيا د جوړولو او ساتلو 

وړتیا د ماشومانو د هوساینې لپاره حیاتي ده. قوي 

ملګرتیا د سترس په ارامولو کې مرسته کوي او حتی 

د ویروسونو سره مقاومت ته وده ورکوي.

مثبت رغنده خوبونه (خیال پلو) د ماشومانو 

په ټولنیز- احساساتي وده او خالقیت کې رول 

لوبوي. پخپله وخت دوی ته اجازه ورکوي چې 

د نورود نړۍ تصور وکړي او د دوی د ژوند 

پیښې پروسس کړي، کوم چې د راتلونکو 

پریکړو کولو دمهارتونولپاره کلیدي ده.

دتنبلی عادت او چلند د ماشومتوب 

چاقۍ ، او وروسته د زړه اورګونو ناروغۍ 

او ټایپ 2 ذیابیطس سره تړاو لري.

د لومړني ماشومتوب ټولنیز مهارتونه لکه 

همکاري، مرسته، شریکول او تسلی ورکول 

په ځوانۍ کې په اکاډمیک فعالیت او 

ملګرتیا باندې مثبته اغیزه لري.


