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خداوند تبارک و تعالي را شاكريم كه دومين اردوي دانشآموزي"همياران پيشگيري از آسيبهاي
اجتماعي" ،در سالي كه مزين به نام «اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل» است ،برگزار مي شود و
دانش آموزان برگزيده و فعال در عرصه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي شهر تهران ،با حضور با
نشاط و اثرگذارشان ،بار ديگر نماد باشکوهي از مشاركت اجتماعي و مسئوليتپذيري خويش را به
نمايش مي گذارند.
فرزندان عزيزم! دانشآموزان گرامي
همه ما در معرض خطر قرار داريم .خطراتي كه مي توانند زندگي حال و آينده ما ،خانواده و حتي
جامعه را تهديد كنند .در اين شرايط ،واجب است تا خود را توانمند سازيم تا بتوانيم از خود در
برابر خطرات و آسيبهاي اجتماعي مراقبت كنيم .اردوي دانشآموزي"همياران پيشگيري از
آسيبهاي اجتماعي" با هدف ايجاد شبکه اجتماعي از دانشآموزان برگزيده دوره اول و دوم
متوسطه برگزار ميشود تا فرصتي را فراهم آورد كه شما عزيزان با حضور فعاالنه ،ضمن يادگيري
مهارتهاي خودمراقبتي ،راهکارهاي كمك به ساير دانشآموزان به منظور پيشگيري از
آسيبهاي اجتماعي را بياموزيد و برگزيدگان شما به عنوان بازوي مشورتي و اجرايي مدارس را
ياري دهند.
آموزش و پرورش شهر تهران در "دولت تدبير و اميد" برآن است تا زمينه همفکري و مشاركت
فعال دانشآموزان را در عرضههاي مختلف از جمله پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي را فراهم
نمايد كه بدون آن ،اهداف نظام آموزش و پرورش محقق نخواهد شد .به همين دليل ،يکي از
سياستهاي شانزدهگانه اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران "پيشگيري از آسيبهاي
اجتماعي" اعالم شد .از شما عزيزان درخواست ميكنم فعاالنه در اين اردو و فعاليتهاي مشابه،
مانند "جشنواره نوجوان سالم" ،شركت نموده و آموختههاي خود را به دوستانتان نيز بياموزيد .از
همکاران ارجمندم در مدارس و همينطور والدين گرانقدر نيز درخواست ميكنم ،فرصت الزم
براي حضور و فعاليت همه جانبه دانشآموزان در فعاليتهاي پيشگيرانه را فراهم آورند .و زمينه
فعاليت همه جانبه و با نشاط آيندهسازان تمدن نوين اسالمي مان را در فعاليتهاي گروهي و
اجتماعي محقق سازند .اميدوارم به ياري خداوند متعال در تحقق اهداف داهيانه رهبر معظم

انقالب اسالمي (مدظله العالي) ،در مقابله با آسيب¬هاي اجتماعي با كمك شما دانش¬آموزان
عزيز جامعه¬اي سالم و عاري از آسيب¬هاي اجتماعي داشته¬باشيم.
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