
دلته یو څه ښه )او حریانونيک( خربونه دي: کله چې د چرسو او نورو مخدره توکو کارولو په اړه د باور 
وړ معلوماتو خربه راځي، نو ځوانان په خپل ژوند کې خپلو والدینو او نورو باوري لویانو ته ګوري. 

او دلته ځینې نور ښه خربونه شتون لري: موږ پوهیږو چې د ځوانانو رسه خربې کول کار کوي. که دا په موټر کې وي، د شپې ډوډۍ پر 
وخت، یا یوازې د ګاونډ شاوخوا قدم وهلو پر مهال، کله چې تاسو د خپلو تنکیو ځوانانو رسه د چرسو کارولو په اړه بحث کوئ، دوي یی اوري. 

دوي به پوښتنې ولري، او تاسو د تجربې څخه پوهیږئ چې تاسو به ځوابونو ته اړتیا ولرئ. 

نو ... چرس څرنګه په ځوانانو اغزیه کوي؟ 
یانمين کړي. د چرسو لومړين کارول کوالي يش د ځوان د دماغ وده کولو الره بدل کړي او په  چرس کویل يش د دوي ټولګي ز

حافظه ، زده کړې او هوښیارتیا دوامداره اغزیې ولري.

 د لویانو په پرتله د تنکیو ځوانانو لپاره چرس ډېر روږدونيک دي. په WA کې، ډیری تنيک ځوانان 
 چې د مخدره توکو درملنې پروګرامونو ته ننوځي راپور ورکوي چرس اصلي مخدره تويک دي چې 

دوي یې کاروي.

د چرسو کارول کوالي يش همغږي او د عکس العمل وخت اغزیه وکړي او په WA کې د ډیرو وژونکو 
پیښو رسه تړاو لري، په ځانګړې توګه کله چې د نورو موادو رسه مخلوط يش.

د چرسو کارول کوالی يش د غری اټکل شوي چلند او غلطوپریکړو کولو المل يش چې کوالي يش 
یان په الره کې واچوي. کارونيک او نور د ز

دا د قانون خالف دې چې د 21 کلونو څخه کم عمر لرونيک خلک دې چرس وکاروي. دا قانون اکرثا 
په غری عادالنه ډول پلي کیږي او د چرسو کارولو څخه مخنیوی کوالي يش تنيک ځوانان د قانون پلي کولو او جرمي قانوين 

سیسټم رسه د متقابل عمل څخه خوندي کړي. نیول کیدل او وررسه تړلې بدنامي کوالي يش په راتلونيک کې د دندې ترالسه 
کولو یا کالج لپاره مايل مرستې ترالسه کولو په وړتیا باندي اغزیه وکړي.

اوس چې تاسو حقایق لرئ، د چرسو کارولو احتمايل خطرونو په اړه له خپلو ځوانانو رسه خربي وکړئ. د خپلو اصولواو توقعاتو په اړه 
روښانه اوئس. دوي ته اجازه ورکړئ پوه يش چې تاسو د دوي لپاره یاست. 

د نورو معلوماتو لپاره او د حقایقو په اړه د نورو معلوماتو لپاره،د StartTalkingNow.org لیدنه وکړئ. که ستاسو ځوانان غواړي د 
ښهانتخابونو په اړه نور معلومات زده کړي، دوي کوالي يش YouCanWA.org ته مراجعه وکړي. 

که ستاسو ځوان د ملګري رسه په خربو کولو کې ډېر د آرام احساس کوي، دلته یو محرم او وړیا مرستې د تلیفون خطشتون لري چې د روزل شوي 
تنيک ځوانانو لخوا کار کوي. خپل ځوانان وهڅوئ چې دېTEENLINK (833-6546) 0-866-1 ته زنګ ووهي، لیکلی پیام واستوي ، یا خربي وکړي. 

 Washington که تاسو فکر کوئ چې ستاسو ځوان د چرسو یا نورو موادو کارولو رسه مبارزه کوي، د دوي ډاکټر رسه اړیکهونیئس یا د
Recovery Help Line ته په 1511-789-866-1 زنګ ووهئ.

د تنيک ځوانانو او چرسو په اړه حقایق


