
با فرزندان نوجوان خود گفتگو کنید
منظور ما گفتگوهای طوال�ن و ناجور نیست. منظور ما گپ های کوتاه 

ن آنها است. اما از همه مهم تر، منظور ما گفتگوی  و معمویل نگه داش�ت
مکرر است. مشارکت دادن نوجوانان در گفتگوهای مستمر درباره 

اک گذاری  ماری جوانا و سایر مواد مخدر فرصت ها�ی منظم را برای اش�ت
ی فراهم می کند.  اطالعات و یادگ�ی
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 مقداری از وقت خود را 3
ی کنید با فرزندان نوجوانتان س�پ

با آنها فیلم تماشا کنید. با هم به پیاده روی بروید. مهم نیست که چه 
فعالی�ت موردعالقه شما و فرزندان نوجوان شما است، وق�ت والدین در 
 نوجوانان مشارکت می کنند، نوجوانان کم�ت به مرصف ماری جوانا، 

گ
زند�

الکل یا سایر مواد مخدر روی می آورند.

 به حرف های فرزندان 
نوجوان خود گوش بدهید

هرچه بیش�ت گوش بدهید، بیش�ت به شخصیت فرزندان نوجوانتان و 
مسائیل که برایشان اهمیت دارد �پ می برید.

شاید باور کردن آن سخت باشد، اما تحقیقات نشان می دهد که وق�ت نوبت به ماری جوانا می رسد، والدین و 
مراقبان مورداعتماد ترین منبع اطالعات برای نوجوانان هستند. 

ن از ماری جوانا، الکل یا  سعی کنید رویه راهنما�ی نوجوانان را ساده نگه دارید. زما�ن می توانید به فرزندان نوجوان خود کمک کنید تا درباره پره�ی
ن و بر آنها نظارت کنید. سایر مواد مخدر تصمیما�ت سالم اتخاذ کنند که با آنها روابطی صمیمانه برقرار کنید، مرزها�ی را برای ایشان تعی�ی

گفتگو با نوجوانان درباره ماری جوانا
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ن کنید رسمشقی تعی�ی
ند، ح�ت وق�ت   فرزندان از پدر و مادرشان رسمشق می گ�ی
 پای مرصف ماری جوانا در میان باشد. از مرصف ماری جوانا 
 ، ن  در حضور فرزندان نوجوانتان اجتناب کنید. همچن�ی
 برای فرزندان نوجوان  خود این موضوع را روشن کنید که 
شما با مرصف ماری جوانا توسط آنها مخالف هستید. 

سید چه کیس، چه کار،   ب�پ
کجا و چه موقع

رصف وقت برای آگاهی از اینکه فرزندان نوجوان شما اوقات خود را با 
ی می کنند، کجا هستند و چه کار می کنند روش دیگری  چه کسا�ن س�پ

برای ابراز توجه و مراقبت نسبت به آنها است.

سعی کنید رهنمودهای شما واضح، 
مشخص و منسجم باشد

 درباره مرصف ماری جوانا مهم است. با 
گ

مقررات و ارزش های خانواد�
ن مقررات واضح و ترصیح عواقب نقض آنها برای نوجوانان،   تعی�ی
ی را انجام دهند. به آنها کمک می کنید انتخاب های به�ت

: کسب اطالعات بیش�ت
این ها فقط چند رهنمود جهت کمک به والدین و سایر بزرگساالن قابل اعتماد برای گفتگو درباره مرصف ماری جوانا با فرزندان 

، به StartTalkingNow.org رجوع کنید.  نوجوانشان و کمک به آنها برای انجام انتخاب های سالم است. برای کسب اطالعات بیش�ت

اگر برای فرزندان نوجوان شما راحت تر است که درباره مشکالت خود با شخص هم سن وسال خود گفتگو کنند، یک خط کمک 
محرمانه و رایگان وجود دارد که توسط نوجوانان آموزش دیده اداره می شود. فرزندان نوجوان خود را به تماس، ارتباط پیامیک یا چت با 

TEENLINK (833-6546)7-866-1 تشویق کنید.

اگر فکر می کنید که فرزندان نوجوان شما برای ترک مرصف ماری جوانا یا سایر مواد مخدر تقال می کنند، با پزشک معالج آنها تماس 
ید. ید یا از طریق شماره 1511-789-866-1، با Washington Recovery Help Line تماس بگ�ی بگ�ی

گذاری بر فرزندان نوجوان خود هستید. به یاد داشته باشید که شما مهم ترین و بزرگ ترین منشأ تأث�ی


