
�چ ےس بات کریں �ن نوعمر �ب ا�چ
ے۔ ہماری مراد مخترص  ہمارا مطلب طویل، �ب تیک بات چیت ےس نہ�ی �ہ

ے۔ لیکن اہم ترین بات یہ  گفتگو اور اےس اتفا�ق نوعیت کا رکھ�ن ےس �ہ
ے کہ ہم اک�ث و بیش�ق بات چیت کریں۔ نوعمروں کو چرس اور دیگر  �ہ

نشییل دواؤں ےک بارے م�ی جاری گفتگو م�ی مرصوف رکھ�ن ےس اُنہ�ی 
ے۔  مستقل تبادلٔہ خیال اور سیکھ�ن کا موقع فراہم ہوتا �ہ
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�چ ےک ساتھ وقت گزاریں3 �ن نوعمر �ب ا�چ
۔ اُن ےک ساتھ چہل قدمی کریں۔ اس ےس قطع نظر کہ  کو�ئ فلم دیکھ�ی
ے، والدین  آپ یک اور آپ ےک نو عمر بچوں یک دلچس�چ کس رسگرمی م�ی �ہ

�ق ہ�ی تو نوعمر بچوں ےک چرس،  جب ان یک زندگیوں م�ی دلچس�چ ل�ی
ے۔ �ن کا امکان کم ہوجاتا �ہ اب اور دیگر نشییل دوائ�ی استعمال کر رسث

�چ یک بات غور ےس سن�ی �ن نوعمر �ب ا�چ
 

گ
 اتنا ہی زیادہ آپ یہ سمجھ�ی ےک

گ
 آپ جت�ن غور ےس سن�ی ےک

ے۔ ن اہم �ہ �چ کیا ہ�ی اور اُن ےک ل�ی کیا چ�ی  کہ آپ ےک نوعمر �ب

ے تو والدین اور  ے کہ جب چرس یک بات آ�ت �ہ ن کرنا مشکل ہو لیکن تحقیق ےس معلوم ہوا �ہ اس پر شاید یق�ی
۔  �ت ہ�ی فراہم کاراِن نگہداشت نوعمر افراد کا معت�ب ترین ذریعٔہ معلومات ہو

�ن  �ن م�ی ا�چ �ن ےس متعلق صحت مند فیصےل کر اب یا دیگر نشییل دوائ�ی نہ استعمال کر اےس آسان بنا�ئ رکھ�ن یک کوشش کریں۔ آپ چرس، رسث
۔ نوعمر بچوں ےس قربت بناکر، حدود مقرر کرےک اور نگرا�ن کرےک ان یک مدد کرسک�ق ہ�ی

نوعمر افراد ےس چرس ےک بارے م�ی بات کرنا
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مثال قائم کریں
ے یہ چرس ےک استعمال کا  ، چا�ہ �ن والدین پر جا�ق ہ�ی �چ ا�چ  �ب
�ن نوعمر بچوں ےک سام�ن چرس  ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ ا�چ

�ن بچوں کو یہ بھی صاف طور  ۔ ا�چ   ےک استعمال ےس بچ�ی
ے۔  پر بتادیں کہ اُن یک چرس نو�ث آپ کو ناپسند �ہ

 کون، کیا، کہاں اور کب
 ےک بارے م�ی پوچھ�ی

 یہ جان�ن ےک ل�ی وقت نکالنا کہ آپ کا نوعمر بچہ کس ےک ساتھ 
�ن نوعمر بچوں  ے ہ�ی ا�چ ے، وہ کہاں ہ�ی اور کیا کرر�ہ  وقت گزارتا �ہ

۔ ے کہ آپ اُن کا خیال رکھ�ق ہ�ی کو یہ بتا�ن کا ایک اور طریقہ �ہ

، وضاحت ےس بات  واضح سوچ رکھ�ی
کریں اور مستقل مزاجی ےس کام ل�ی

۔ جب  چرس ےک استعمال ےس متعلق اصول اور خاندا�ن اقدار اہم ہ�ی
�ق ہ�ی تو  ن کر آپ واضح اصول اور اُن یک خالف ورزی ےک نتائج کا تع�ی
۔ �ق ہ�ی �ن ےک ل�ی تیار کر آپ نوعمروں کو بہ�ق انتخاب کر

: مزید جان�ی
�ن م�ی  �ن نوعمر بچوں ےک ساتھ بات کر �ن ےک بارے م�ی ا�چ یہ محض چند اشارے ہ�ی جو چرس ےک استعمال اور صحت مند انتخابات کر

۔ مزید معلومات ےک ل�ی StartTalkingNow.org مالحظہ کریں۔ 
گ

والدین اور دیگر معت�ب بالغ افراد یک مدد کریں ےک

�ن م�ی زیادہ آسا�ن ہو�ق ہو تو تربیت یافتہ نوعمروں پر مشتمل عمےل وایل ایک خفیہ اور   �چ کو کیس ہمرس ےس بات کر اگر آپ ےک نوعمر �ب
�ن یک  �ن یا تبادلٔہ خیال کر ، مت�ن پیغام د�ی �ن �چ یکTEENLINK (833-6546)4-866-1 پر فون کر �ن نوعمر �ب ے۔ ا�چ مفت ہیلپ الئن موجود �ہ

ترغیب دیں۔

ے تو اس ےک ڈاک�ٹ ےس رابطہ  اگر آپ سجھ�ق ہ�ی کہ آپ کا نوعمر بچہ چرس یا دیگر نشییل دواؤں ےک استعمال ےک مسئےل ےس الجھ رہا �ہ
کریں یا 1511-789-866-1 پر Washington Recovery Help Line کو فون کریں۔

۔ �چ پر سب ےس زیادہ اثر ڈال�ن واےل شخص آپ ہ�ی �ن نوعمر �ب یاد رکھ�ی کہ ا�چ


