
यहाँ कतिपय असल (अनि आश्चय्यचनकि िुल्ाउिे) खबरहरू छि्:  
जब गाँजा अनि अन्य लागू पदार््यको सेविको सम्बन्धमा भर पि्य सनकिे जािकारीको प्रश्न 

उठ्छ, िब नकशोर-नकशोरीहरू उिीहरूका आमाबुवाहरू िर्ा उिीहरूको जीविमा  
कुिै भूतमका खेल्े नवश्वस्त वयस्कहरूमाथर् भर पछ्यि्। 

अनि यहाँ योभन्ा पनि असल खबर छ: हामी यो जान्दछौँ नक नकशोर-नकशोरीहरूससि कुराकािी गिु्य लाभदायक हुन्छ। चाह ेकुिै कारभभत्र होस्, रातीको भोजि 
खाँदा होस्, वा छरछछमेकमा त्यसै डुल्न गएको बेलामा होस्, जब तपाईं आफ्ा ककशोर-ककशोरीहरूससत गाँजाको सेविबार ेचचाचा गिुचाहुन्छ, तब उिीहरूले यसलाई 
सुनिरहकेा हुन्छि्। 

उिीहरूससत प्रश्नहरू हुन्छि्, अनि तपाईंलाई आफ्ो अिुभवबाट यो कुरा थाहा छ कक तपाईंले ती प्रश्नहरूको उत्तर नदिे खाँचो छ। 

उसो भए... गाँजाले नकशोर-नकशोरीहरूलाई कसरी प्रभानवि पाछ्य? 

गाँजाले उिीहरूका ग्ेडहरूको मािलाई घटाउि सक्छ। प्रारम्भको अवस्ामै गाँजाको सेविले ककशोर-ककशोरीहरूको  
नदमाग कवकससत हुिे प्रकरियामा पररवतचाि ल्ाउि सक्छ अनि यसको स्मरण शक्ति, ज्ाि प्राप्ति, अनि बुछधिमाछथ 
दीघचाकालीि प्रभाव पछचा।

वयस्कहरूको तुलिामा ककशोर-ककशोरीहरूलाई गाँजाको लत अछिक हुन्छ। वाशशङ्गटिमा लागू पदाथचा उपचार 
कायचारिमहरूमा सामेल हुिे अछिकांश ककशोर-ककशोरीहरूको भिाइमा उिीहरूले सेवि गिने प्रमुख लागू पदाथचा गाँजा िै 
हो।

गाँजाको सेविले समन्वय अनि प्रभतकरियाको समयलाई प्रभाकवत पािचा सक्छ, अनि कवशेष गरी अन्य पदाथचाहरूससत 
भमलाइएर यसको सेवि गररएको छ भिे यो घातक ससधि हुि सक्छ। वाशशङ्गटिमा भएका अभत िै घातक दुघचाटिाहरूको 
सम्बन्ध यही पदाथचाको सेविससत रहकेो पाइएको छ।

गाँजाको सेविले पूवाचािुमाि गिचा िसककिे व्यवहार अनि निणचाय शलिे क्षमतामा कमी जस्ा समस्ाहरू उत्पन्न गछचाि्, 
जसको पररणामस्वरूप, लतीका साथ अन्यहरूलाई पनि िोक्ाि पुग्न सक्छ।

21-भन्ा कम्ी उमरेका व्यक्तिहरूल ेगाजँाको सवेि गिुचा गैरकािुिी हो। यो काििुलाई प्रायःजसो अिछुचत ढङ्गमा लागू गररन्छ अनि गाजँाको सवेिबाट 
टाढा रहिलु ेककशोर-ककशोरीहरूलाई कािुि लाग ूगिने तन्त्र तथा आपराछिक काििुी प्रणालीससतका अन्तकरिरि याहरूबाट बचाउि सक्छ। पकडा पिुचा अनि 
योससत सम्बधि लाञ्छिाले भकवष्यमा रोजगार अथवा कलेजको लाभग कवत्तीय सहायता प्राति गिने क्षमतालाई प्रभाकवत पािचा सक्छ।

अब तपाईंले तथ्यहरूबार ेजािकारी प्राति गिुचाभयो, यसकारण गाँजा सेविका सम्ानवि जोखखमहरूको बारमेा आफ्ा नकशोर-नकशोरीहरूससि कुराकािी 
गिु्यहोस।् तपाईंद्ारा स्ाभपत नियम अनि अपके्षाहरूबार ेस्पष्टताका साथ बताउिहुोस।् उिीहरूल ेयो जान्न सकुि ्कक तपाईं उिीहरूको समथचािमा खडा हुि ुहुन्छ। 

थप जािकारी अनि तथ्यहरूबार ेअछिक जािकारीको लाभग StartTalkingNow.org हिेुचाहोस्। यनद तपाईंका ककशोर-ककशोरी स्वस् चुिाउहरू गिनेबार ेअछिक 
जािकारी चाहन्छि् भिे, तपाईंले YouCanWA.org हिेचा सक्ुहुन्छ। 

यनद तपाईंका ककशोर-ककशोरी उिीहरूको समकक्ष व्यक्तिससत कुराकािी गिचामा सुकविाजिक र सुरक्क्षत अिुभव गछचाि् भिे, त्यहाँ एक गोपिीय अनि निःशुल्क 
हले्पलाइि छ जसलाई प्रशशक्क्षत ककशोर-ककशोरीहरूले चलाउँछि्। तपाईंका ककशोर-ककशोरीलाई 1-866-TEENLINK (833-6546)-मा फोि गिचा, टेक्स्ट गिचा, वा 
च्ाट (कुराकािी) गिचाको लाभग प्रोत्ाकहत गिुचाहोस्। 

यनद तपाईं तपाईंका ककशोर-ककशोरी गाँजा वा अन्य लागू पदाथचाको सेविको समस्ाससत जुक्िरहकेा छि् भिी ठान्नुहुन्छ भिे, उिीहरूका डक्टरससत सम्पकचा  गिुचाहोस् 
अथवा 1-866-789-1511-मा Washington Recovery Help Line-लाई फोि गिुचाहोस्।

किशोर-किशोरीहरू अनि गाँजािो बारमेा तथ््यहरू


