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اعرف أرقام صحتك
للمزيد من املعلومات، اتصل بالطبيب

داوم عىل الحركة

حافظ عىل التفاعل االجتامعي كل فاكهة وخرضوات يومًيا
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األكل الصحي أمر سهل ومبهج من حيث  األلوان!
حاول إضافة فاكهة أو خرضوات جديدة إىل وجباتك كل شهر  •

اخرت األلوان من قوس قزح إىل طبقك  •

زيت الزيتون واألفوكادو من الدهون الصحية التي يجب استخدامها بدالً من الدهون الحيوانية  •

اجعل الفاكهة الطازجة متاحة بسهولة لعائلتك بدالً من الحلوى واملعجنات  •

اخرت خبز من القمح الكامل والحبوب الكاملة بدالً من خبز الدقيق األبيض  •

اقرأ معلومات التغذية عىل عبوات الطعام وابحث عن املنتجات التي تحتوي عىل 5 جرامات من األلياف عندما يكون ذلك ممكًنا  •

تجنب الحميات الغذائية التي يصعب االستمرار عليها والتي تؤدي إىل زيادة الوزن بعد استخدامها  •

استمتع بزيادة نشاطك
اخرت نشاطًا أو نشاطني تستمتع بهام حًقا، وميكنك أدائهام أداًء مريًحا  •

عندما تبدأ نشاطًا، ابدأ ببطء ثم زد منه عىل مدى بضعة أسابيع  •

حاول مامرسة متارين رياضية معتدلة ملدة 30 دقيقة يوميًا عىل مدار ثالثة أو أربعة أيام أسبوعيًا  •

يحسن امليش الرسيع والرقص والتنزه قلبك ورئتيك وجهاز دورتك الدموية  •

اجعله نشاطًا عائليًا! أخرج مع األطفال لتحسني صحتهم أيًضا.  •

البستنة نشاط تقوية كبري لجميع أفراد األرسة  •

جرب نشاطًا جديًدا مثل التجديف ركوب الدراجة أو اللعب بطائرة ورقية مع األطفال أو استكشاف منطقة جديدة يف منطقتك  •

تأكد من استطالة عضالتك عند االنتهاء من األنشطة ملنع أمل العضالت  •

التواصل االجتامعي يجعلك سعيًدا
ابق عىل تواصل مع العائلة واألصدقاء حتى ولو عن طريق الهاتف  •

خطط لوجبات الطعام واستمتع بها مع األصدقاء والعائالت األخرى  •

قد يكون مجتمعك الديني محور تواصل اجتامعي مهم  •

خذ فصاًل دراسيًا يف كلية مجتمعية عن التواصل االجتامعي واختبار عقلك  •

ابحث عن أنشطة جامعية تحبها مثل الغناء يف كنيستك، أو االنضامم إىل مجموعة ميش، أو دوري البولينج  •

اخترب دماغك
تعلم موضوًعا جديًدا من خالل القراءة أو مشاهدة مقاطع فيديو  •

غِن أغاين من طفولتك باإلضافة إىل أغاين جديدة  •

جرب يدك يف أحجية الصورة املقطوعة أو ألعاب الكلامت  •

أخرب أطفالك وأحفادك قصًصا عن تجاربك  •

خذ حصة طبخ  •

اعرف أرقام صحتك
0 – عدم التدخني، أو استخدام السجائر اإللكرتونية، أو مضغ التبغ  •

9-7 ساعات نوم لياًل  •

اعرف ضغط دمك، ووزنك، والكوليسرتول، وسكر الدم، وتحقق منهم باستمرار  •

%100 - خذ كافة العقاقري حسبام يتم وصفها لك  •

صحتك شأن مرتوك لك! اجعلها ممتعة!
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