
ح زیر است: وق�ت نوبت به اطالعا�ت موثق درباره مرصف  ( به �ش ز چند خ�ب خوب )و شگفت انگ�ی
 خود به والدین و دیگر بزرگساالن 

گ
ماری جوانا و دیگر مواد مخدر می رسد، نوجوانان در زند�

مورداعتماد متوسل می شوند. 

ز شام و چه هنگام پیاده روی در اطراف  ی هم هست: می دانیم که گفتگو با نوجوانان مؤثر است. چه در اتومبیل، چه رس م�ی های به�ت و البته خ�ب
محله، وق�ت با نوجوانان درباره استفاده از ماری جوانا گفتگو کنید، آنها گوش می دهند. 

آنها پرسش ها�ی خواهند داشت و شما بر حسب تجربه می دانید كه باید پاسخی برای پرسش های آنها داشته باشید. 

خوب... ماری جوانا چگونه روی نوجوانان تأث�ی می گذارد؟ 

ماری جوانا می تواند به نمره های آنها آسیب وارد کند. مرصف زودهنگام ماری جوانا می تواند موجب اختالل 
ی، و هوش داشته باشد. در رشد حافظه نوجوانان شود و عوار�ز ماندگار بر حافظه، یادگ�ی

، اک�ث نوجوانا�ز كه وارد  ز ماری جوانا برای نوجوانان بیش�ت از بزرگساالن اعتیادآور است. در واشنگ�ت
 برنامه های درمان مرصف مواد مخدر می شوند گزارش می دهند ماری جوانا اصیل ترین ماده مخدری است 

كه مرصف می کنند.

 و زمان واکنش تأث�ی بگذارد و ییک از عوامل تصادفات مرگبار 
گ

 مرصف ماری جوانا می تواند بر هماهنیک
ز است، به ویژه زما�ز كه با سایر مواد مخلوط شود. در واشنگ�ت

ی های ضعیف منجر شود كه  قابل پیش بی�ز و تصمیم گ�ی مرصف ماری جوانا می تواند به رفتارهای غ�ی
می تواند آسیب ها�ی را برای شخص مرصف کننده و دیگران در �پ داشته باشد.

ز از مرصف ماری جوانا  مرصف ماری جوانا توسط افراد زیر 21 سال خالف قانون است. این قانون اغلب ناعادالنه اجرا می شود و پره�ی
ی توسط پلیس و رسوا�ی مرتبط با آن می تواند  می تواند نوجوانان را از تعامل با پلیس و نظام حقو�ت جنا�ی مصون نگه دارد. دستگ�ی

گذار باشد. ز شغل در آینده یا دریافت كمک های مایل برای تحصیالت دانشگاهی تأث�ی بر توانا�ی یاف�ت

حال كه از این حقایق مطلع شده اید، با فرزندان نوجوانتان درباره خطرات احتمایل مرصف ماری جوانا گفتگو کنید. مقررات و انتظارات خود را 
به وضوح بیان کنید. به فرزندان نوجوان خود بگویید كه برای مشورت درباره هر مشکیل می توانند روی شما حساب کنند. 

برای كسب اطالعات تکمییل و آشنا�ی بیش�ت با حقایق، به نشا�ز StartTalkingNow.org رجوع کنید. اگر فرزندان نوجوان شما مایل به كسب 
اطالعات بیش�ت درباره انتخاب های سالم هستند، می توانند به نشا�ز YouCanWA.org رجوع کنند. 

اگر برای فرزندان نوجوان شما راحت تر است كه درباره مشکالت خود با شخص هم سن وسال خود گفتگو کنند، یک خط كمک محرمانه و رایگان وجود دارد 
كه توسط نوجوانان آموزش دیده اداره می شود. فرزندان نوجوان خود را به تماس، ارتباط پیامیک یا چت باTEENLINK )833-6546(9-866-1 تشویق کنید. 

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

حقایقی درباره نوجوانان و ماری جوانا


