
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ (ਅਤ ੇਹਰੈਾਨੀਜਨਕ) ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ: 
 ਜਦੋਂ ਮਾਰਰਜੁਆਨਾ ਅਤ ੇਦਜੂੇ ਨਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਭਰਸੋੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦਂੀ ਹ,ੈ  
ਤਾਂ ਰਕਿੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਪਆਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਰਵਚੱ ਹਰੋ ਭਰਸੋੇਯੋਗ ਬਾਲਗਾਂ ਵਲੱ ਦਖੇਦ ੇਹਨ। 

ਅਤ ੇਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਰੋ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਖ਼ਿਰ ਹ:ੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਰਕਿੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰ ਬਵਚੱ ਹਏੋ, ਰਾਤ ਦ ੇਖਾਣ ੇ’ਤ,ੇ ਜਾਂ ਬਿਰ 
ਗੁਆਂਢ ਬਵਚੱ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਰੌਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਬਰਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਸੁਆਲ ਹਣੋਗੇ, ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਜਾਣਦ ੇਹ ੋਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਵਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋਗੇੀ। 

ਤਾ.ਂ.. ਮਾਰਰਜੁਆਨਾ ਰਕਿੋਰਾਂ ਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ 

ਮਾਬਰਜੁਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਗ੍ੇਡਸ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਬਵਚੱ ਮਾਬਰਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱ ਬਕਸ਼ੋਰ ਦ ੇਬਦਮਾਗ ਦ ੇਬਵਕਬਸਤ 
ਹਣੋ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਨੰੂ ਿਦਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਬਸੱਖਣ ਅਤ ੇਿੁੱਧੀ 'ਤ ੇਸਥਾਈ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਮਾਬਰਜੁਆਨਾ ਿਾਲਗਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਿਲੇ ਬਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਧੇਰ ੇਆਦੀ ਿਣਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ WA ਬਵਚੱ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ ੇ
ਇਲਾਜ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਵਚੱ ਦਾਖ਼ਲ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਿਹਤੁ ੇਬਕਸ਼ੋਰ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਦ ੇਹਨ ਬਕ ਮਾਬਰਜੁਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਲੱੋਂ  ਵਰਬਤਆ 
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੱੁਖ ਨਸ਼ਾ ਹ।ੈ

ਮਾਬਰਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤ ੇਪ੍ਤੀਬਕਬਰਆ ਦ ੇਸਮੇਂ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇWA ਬਵਚੱ ਵਧੇਰ ੇਜਾਨਲੇਵਾ 
ਹਾਦਬਸਆਂ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਹ,ੈ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਜਦੋਂ ਹਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਮਾਬਰਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੀਿ ਵਤੀਰ ੇਅਤ ੇਮਾੜ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹ ੈਬਜਸ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇ
ਦਜੂੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਬਰਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਬਖਲਾਫ਼ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਅਕਸਰ 
ਅਸਮਾਨ ਰਪੂ ਬਵਚੱ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਮਾਬਰਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹਜੇ਼ ਕਰਨਾ ਬਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਪਰਾਬਧਕ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਪ੍ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿੜ ੇਜਾਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਕਲੰਕ ਨਾਲ ਭਬਵਖੱ ਬਵਚੱ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਾਲੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤ ੇਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਹਣੁ ਜਦੋਂ ਬਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਤਥੱ ਹਨ, ਮਾਰਰਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਰਆਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਰਕਿੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਆਪਣ ੇਬਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਉਮੀਦਾਂ ਿਾਰ ੇਸਪਸ਼ਟ 
ਰਹ।ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਥੱੇ ਲਈ ਹ।ੋ 

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤ ੇਤਥੱਾਂ ਿਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਨ ਲਈ, StartTalkingNow.org ’ਤ ੇਬਵਬਜ਼ਟ ਕਰ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਸ਼ੋਰ ਿੱਚਾ ਬਸਹਤਮੰਦ ਬਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਾਰ ੇ
ਹਰੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ YouCanWA.org ਨੰੂ ਦਖੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਬਕਸੇ ਹਮਉਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਵਚੱ ਵਧੇਰ ੇਸਬਹਜ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਬਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਬਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦ ੇਅਮਲੇ ਵਾਲੀ ਇਕੱ ਗੁਪਤ ਅਤ ੇਮੁਫ਼ਤ 
ਹਲੈਪਲਾਈਨ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਬਕਸ਼ੋਰ ਨੰੂ 1-866-TEENLINK (833-6546) ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਨ, ਟਕੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਬਹਤ ਕਰ।ੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦ ੇਹ ੋਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਮਾਬਰਜੁਆਨਾ ਜਾਂ ਹਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ 1-866-789-1511 ’ਤ ੇ
Washington Recovery Help Line ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ  ਅਤ ੇਮਾਕਰਜੁਆਨਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ।


