
உங்்கள் பதின்்ம வயதினருடன் 
பபசுங்்கள்
நீண்ட, சலிப்புத்்தரும் உரையாடல்்கள் அல்்ல. இயல்பான, குறுகிய 
பேை உரையாடல்்கரைபய சொசால்கிப�ாம். மி்க முக்கிய்மா்க, 
அடிக்்கடி பபச பவண்டும் என்கிப�ாம். ்மரியுவானா ்மற்றும் பி� 
பபார்தப் சொபாருட்்கரைப் பற்றிய உரையாடல்்களில் பதின்்ம 
வயதினரை சொ்தாடர்ச்சியா்க ஈடுபடுத்துவதின் மூ்லம், அவர்்கள் 
பகிர்ந்து சொ்காள்ைவும் ்கற்றுக்சொ்காள்ைவும் சொ்தாடர்ந்து வாய்ப்பு்கள் 
கிரடக்கின்�ன. 
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3உங்்கள் பதின்்ம வயதினருடன் 
பேைத்ர்த சொச்லவிடுங்்கள்
ஒரு திரைப்படம் பாருங்்கள். ஒரு ேரட பபாய்வாருங்்கள். 
உங்்களுக்கும் உங்்கள் பதின்்ம வயதினருக்கும் விருப்ப்மான 
சொசயல்பாடு எதுவா்க இருந்்தாலும் சரி, சொபற்ப�ார்்கள் ்த்மது 
வாழ்க்ர்கயில் ஈடுபடும்பபாது, பதின்்ம வயதினர் ்மரியுவானா,  
்மது அல்்லது பி� பபார்தப்சொபாருட்்கரைப் பயன்படுத்தும்  
வாய்ப்பு குர�வு.

உங்்கள் பதின்்ம வயதினர் சொசால்வர்த 
்காதுசொ்காடுத்துக் ப்களுங்்கள்

எந்்தைவுக்கு அவர்்களுக்கு சொசவி சொ்காடுக்கிறீர்்கபைா,  
அந்்த அைவுக்கு உங்்கள் பதின்்ம வயதுக் குழந்ர்த்கள் யார், 

அவர்்கள் எர்த அவர்்கள் முக்கிய்மா்க நிரனக்கி�ார்்கள்  
என்று உங்்களுக்குப் புரியும்.

இதை நம்புவைற்கு கடினமாக இருக்கலாம், ஆனால், மரியுவானா என்று 
வரும்்பாது, பபற்்றாரும் கவனிப்பாளர்களும்ைான் பதின்ம வயதினருக்கு  

மிகவும் நம்பத்ைகுந்ை ைகவல் வளங்கள் என்று ஆய்வு காட்டுகிறது. 
எளிர்மயா்க ரவத்திருக்்க முயலுங்்கள். உங்்கள் பதின்்ம வயதினருடன் அன்பாக இருந்து, எல்தலகதள வகுத்து, 
கண்காணிப்பும் சொசய்்தால், அவர்்கள் ்மரியுவானா, ்மது, அல்்லது இ்தை பபார்தப் சொபாருட்்கரை பயன்படுத்்தா்மல் 
இருப்ப்தற்்கான ஆபைாக்கிய்மான முடிவு்கரை எடுக்்க நீங்்கள் உ்தவியா்க இருக்்க முடியும்.

்மரியுவானா பற்றி பதின்்ம 
வயதினருடன் உரையாடு்தல்
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எடுத்துக்்காட்டா்க இருங்்கள்
குழந்ர்த்கள் சொபற்ப�ாரைப் பார்த்துப் பழகுகின்�ன, அது 
்மரியுவானா பழக்்க்மா்க இருந்்தாலும் சரி. உங்்கள் பதின்்ம 
வயதினர் முன்பு ்மரியுவானா எடுப்பர்தத் ்தவிர்த்திடுங்்கள். 

அத்துடன், உங்்கள் பதின்்ம வயதினர் ்மரியுவானா 
பயன்படுத்துவர்த நீங்்கள் ஏற்்கவில்ர்ல என்பர்த அவர்்களுக்குத் 

சொ்தளிவுபடுத்துங்்கள். 

யார், என்ன, எங்ப்க, எப்பபாது – 
இவற்ர�க் ப்களுங்்கள்
உங்்கள் பதின்்ம வயதினர் யாருடன் பேைத்ர்த சொச்லவிடுகி�ார்்கள், 
எங்ப்க இருக்கி�ார்்கள், என்ன சொசய்கி�ார்்கள் என்று 
சொ்தரிந்துசொ்காள்ை பேைம் ஒதுக்குவது, அவர்்கரைப் பற்றி 
நீங்்கள் அக்்கர� சொ்காள்கிறீர்்கள் என்பர்த அவர்்களுக்குத் 
சொ்தரியப்படுத்துவ்தற்்கான ்மற்சொ�ாரு வழியாகும்.

சொ்தளிவா்க, குறிப்பா்கப் பபசுங்்கள், 
ஒபை நிர்லபாட்டில் இருங்்கள்

்மரியுவானா பயன்படுத்துவது பற்றிய ்கட்டுப்பாடு்களும் குடும்ப 
்மாண்பு்களும் அவசிய்மானரவ. நீங்்கள் சொ்தளிவான 

்கட்டுப்பாடு்கரையும், அரவ்கரை மீறுவ்தனால் ஏற்படும் 
விரைவு்கரையும் நிறுவும்பபாது, சி�ந்்த ப்தர்வு்கரை ப்மற்சொ்காள்ை 

பதின்்ம வயதினரை ்தயார் சொசய்கிறீர்்கள்.

ப்மலும் அறி்க:
சொபற்ப�ாரும், ேம்பிக்ர்கக்கு உரிய சொபரியவர்்களும் ்மரியுவானா பயன்பாடு பற்றி ்தங்்கள் பதின்்ம வயதினருடன் 
பபசுவ்தற்கும், ஆபைாக்கிய்மான ப்தர்வு்கரைச் சொசய்வ்தற்கும் உ்தவும் சி்ல குறிப்பு்கள் இரவ. ப்மலும் 
்த்கவல்்களுக்கு, StartTalkingNow.org வர்ல்தைத்ர்தப் பார்க்்கவும். 

உங்்கள் பதின்்ம வயதினர் ்த்மது ச்க வயதினருடன் பபசுவது வசதியா்க இருக்கும் என்று நிரனத்்தால், பயிற்சி 
சொபற்� இரைஞர்்கரைக் சொ்காண்ட, ை்கசியம் ்காக்கும் இ்லவச உ்தவிச் பசரவ ஒன்று உண்டு. உங்்கள் பதின்்ம 
வயதினரை 1-866-TEENLINK (833-6546) என்� எண்ணுக்கு அரழக்்க, குறுஞ்சொசய்தி அனுப்ப, அல்்லது உரையாட 
ஊக்குவிக்்கவும்.

்மரியுவானா அல்்லது இ்தை பபார்தப் சொபாருட்்களின் பயன்பாட்டுப் பழக்்கத்்தால் உங்்கள் பதின்்ம வயதினர் 
பபாைாடிக் சொ்காண்டிருப்ப்தா்க நீங்்கள் நிரனத்்தால், அவர்்களுரடய ்மருத்துவரை அல்்லது இ்தரன அரழக்்கவும் - 
Washington Recovery Help Line 1-866-789-1511.

உங்கள் பதின்ம வயதினருக்கு மிகப்பபரும் ைாக்கம் பெலுத்ைக் கூடியவர் 
நீங்கள்ைான் என்பது நிதனவிருக்கட்டும்.


