
 

 

 روز جهانی کودک مبارک

می ( در مجمع عمو9639) 9191 یمان نامه ی حقوق کودک که در سالپ

المللی برای  ترین و جامع ترین سند بین ، مهمحد به تصویب رسیدسازمان ملل متّ

اثر  . در بسیاری از کشورها برکان و حفظ و رعایت حقوق آنان استحمایت از کود

بر کودکان بهبود یافته و  شرایط حاکم ،مندرج در این پیمان داتپیگیری مواد و تعهّ

ای شده است که در آن  یشرفت و شتاب بیشتر به سوی آیندهای برای پ انگیزه

کودکان نه تنها از سالمت جسمی و روانی بیشتری برخوردار خواهند بود بلکه خود 

وری اسالمی ایران . جمهآن مشارکت خواهند داشت ساخت االنه درنیز آزادانه و فعّ

ه . شایسته است به این نکته توجّالمللی پیوست به این پیمان بین 9631 لدرسا

در ابتدا  ،آشنا باشند و ببینند که این حقوقکنیم که وقتی کودکان با حقوق خود 

خود به حقوق دیگران احترام خواهند ی  شود، به نوبه ها رعایت می ط والدین آنتوسّ

شک، دنیایی قانونمندتر و  بی ،شود ها ساخته می ط آنی که توسّگذاشت و دنیای

 .تر خواهد بود انسانی

 .ل باشیم و حقوق فرزندان خود را رعایت و حفظ کنیمئوپدر و مادری مس
 :لئوخود آزمایی والدین مس

، احترام به گوناگونی افراد و از مسایل مربوط به صلح جهانی آیا فرزند شما 

 ؟محیط زیست آگاهی دارد

گفتگو می  او مانی فرزند خود دیدار و با معلّ م از مدرسهآیا به طور منظّ 

 ؟کنید

 ؟دی پرسید که در مدرسه چه و چگونه می آموزخود م آیا از فرزند 

 ؟گیرد نری می پردازد و آن را یاد میت ورزشی یا هالیّبه یک فعّ آیا فرزند شما 

 ؟ می گذرانید اوقات فراغت خود را با فرزندتانآیا  

 ؟ ه می کنیدت و توجّخود محبّ به اندازه ی کافی به فرزندآیا  

 ؟ بود چه زمانینظر و عقیده ی فرزند خود را پرسیده اید ، آخرین باری که  

 



 

 

در مواردی که بر او تأثیر  هنظر و عقیده به ویژود را به اظهارـآیا فرزند خ 

 ؟ ، تشویق می کنیددارند

 ؟ با بردباری واحترام کافی ، برخورد می کنید ، آیا با اظهار نظرهای فرزندتان 

 ؟ آیا فرزند شما مشکالت خود را با شما مطرح می کند 

 با همسر خود مشورت می کنید ؟ یا در مورد مشکالت فرزندتانآ 

ه با فرزند خود همراهی کردید قصّ یاکتاب  آخرین باری که در خواندن یک 

 ؟ بود چه زمانی

  ؟ ، موزه ها و ....... تشویق می کنیدها خود را به بازدید از نمایشگاه  زندآیا فر 
  

 پیمان نامه ی حقوق کودک "1"ی  همادّ

 . سال سن است 11منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 

 

 

 

 

 واحد مشاوره دبستان مُروا


