
இதோ�ோ சில நல்ல (வியப்பூட்டும்) செய்திகள்: 
 மரியுவோனோ மற்றும் பிற தோ�ோத�ப்ச�ோருள் �யன்�ோடு �ற்றிய ெரியோன �கவல்கள்  
தோ�தவப்�ட்்டோல், �தின்ம வயதினர் �ங்கள் வோழ்்கதகயில் �மது ச�ற்தோறோதையும்  

நம்பி்கதக்ககு உரிய ச�ரியவர்கதையும் அணுகுகிறோர்கள். 

இன்னும் கொ�ொஞ்்சம் நல்்ல த�வல்�ள் இங்்க� கொ�ொடுக்�ப்்பட்டுள்்ளது: �தின்ம வயதினரு்டன் தோ�சுவது �யன் �ருகிறது என்�த� நோம் 
அறிதோவோம். �ொரில், அல்்லது இரவு உணவு அருந்தும்்க்பொது அல்்லது கொவளி்கே ஒரு நடை ்க்பொகும்்க்பொது, மரியுவொனொ ்பேன்்பொடு குறித்து 
உங்�ள் ்பதின்ம வேதினருைன் நீங்�ள் உடரேொடினொல், அவர்�ள் �வனிப்்பொர்�ள். 

அவர்�ளிைம் ்க�ள்வி�ள் இருக்கும், உங்�ளிைம் அதற்�ொன ்பதில்�ள் இருக்� ்கவண்டும் என்்படத நீங்�ள் அனு்பவத்தின் மூ்லம் அறிவீர்�ள். 

அப்�டிசயன்றோல்... மரியுவோனோ �தின்ம வயதினதை எவ்வோறு �ோதி்ககிறது? 

மரியுவொனொ ்பேன்்படுத்துவதொல் அவர்�ளுடைே �ல்வித் தரம் ்பொதிக்�ப்்பை்லொம். சிறுவேதி்க்ல்கே மரியுவொனொ 
்பேன்்படுத்துவதொல் மூட்ள வ்ளரும் முடைடே ்பொதிக்�்லொம், நிடனவுத் திைன், �ற்ைல், அறிவுத்திைன் 
ஆகிேவற்றின் மீது நீண்ை�ொ்ல தொக்�த்டத ஏற்்படுத்த்லொம்.

மரியுவொனொ கொ்பரிேவர்�ட்ள விை சிறிேவர்�ட்ள அதி�ம் அடிடம ஆக்�க்கூடிேது. வொஷிங்ைன் 
மொ�ொணத்தில் ்க்பொடதப் ்பழக்�ச் சிகிச்ட்சக்கு வரும் ்பதின்ம வேதினரில் கொ்பரும்்பொ்க்லொர் 
மரியுவொனொதொன் முக்கிே ்க்பொடதப் கொ்பொரு்ளொ�ப் ்பேன்்படுத்திேதொ�ச் கொ்சொல்கிைொர்�ள்.

மரியுவொனொடவப் ்பேன்்படுத்துவது, குறிப்்பொ� மற்ை ்க்பொடதப் கொ்பொருட்�ளுைன் �்லக்கும்்க்பொது, 
ஒத்திட்சவு மற்றும் எதிர்விடனக்�ொன ்கநரத்டத ்பொதிக்�்லொம், வொஷிங்ைன் மொநி்லத்தில் உயிடரப் 
்பறிக்�க்கூடிே ஆ்பத்தொன வி்பத்து�ள் அதி�ரிப்்பதற்கும் இதற்கும் கொதொைர்பு உண்டு.

மரியுவொனொடவப் ்பேன்்படுத்துவது �ணிக்� முடிேொத நைத்டத மற்றும் ்கமொ்சமொன முடிகொவடுப்்பதற்கு 
வழிவகுக்�்லொம், இதன்மூ்லம் ்பேன்்படுத்திேவருக்கும் மற்ைவர்�ளுக்கும் தீங்கு ஏற்்பை்லொம்.

21 வேதிற்குட்்பட்ைவர்�ள் மரியுவொனொ ்பேன்்படுத்துவது ்சட்ைத்திற்கு எதிரொனதொகும். 
இந்தச் ்சட்ைம் கொ்பரும்்பொலும் முழுடமேொ� நடைமுடைப்்படுத்தப்்படுவதில்ட்ல, மரிஜுவொனொ 
்பேன்்பொட்டைத் தவிர்ப்்பது, ்சட்ை அம்லொக்� மற்றும் குற்ைவிேல் ்சட்ை அடமப்பு�ட்ள எதிர்கொ�ொள்வதிலிருந்து 
்பதின்ம வேதினடரப் ்பொது�ொக்கும். பிடி்படுவது மற்றும் அதனொல் ஏற்்படும் �்ளங்�ம் எதிர்�ொ்லத்தில் ஒரு ்கவட்லடேப் 
கொ்பறுவதற்�ொன அல்்லது �ல்லூரிப் ்படிப்புக்கு நிதி உதவி கொ்பறும் வொய்ப்ட்பப் ்பொதிக்�்லொம்.

இப்்க்பொது நீங்�ள் உண்டம�ட்ள அறிந்துகொ�ொண்டீர்�ள், எனதோவ மரியுவோனோ �யன்�ோட்டினோல் விதைய்ககூடிய தீதமகதைப் 
�ற்றி உங்கள் �தின்ம வயதினரு்டன் தோ�சுங்கள். உங்�ள் விதி�ள், எதிர்்பொர்ப்பு�ள் குறித்து கொதளிவொ� இருங்�ள். அவர்�ளுக்குத் 
துடணேொ� நீங்�ள் இருக்கிறீர்�ள் என்்படத அவர்�ள் அறிேச் கொ்சய்யுங்�ள். 

கூடுதல் த�வல்�ளுக்கும், உண்டம�ட்ளப் ்பற்றி ்கமலும் அறிேவும், இந்த வட்லத்ளத்டதப் ்பொர்க்�வும் - StartTalkingNow.org. 
ஆ்கரொக்கிேமொன ்கதர்வு�ள் குறித்து உங்�ள் ்பதின்ம வேதினர் ்கமலும் அறிே விரும்பினொல், இங்்க� ்பொர்க்�்லொம் - YouCanWA.org. 

உங்�ள் ்பதின்ம வேதினர் தமது ்ச� வேதினருைன் ்க்பசுவது வ்சதிேொ� இருக்கும் என்று நிடனத்தொல், ்பயிற்சி கொ்பற்ை இட்ளஞர்�ட்ளக் 
கொ�ொண்ை, ர�சிேம் �ொக்கும் இ்லவ்ச உதவிச் ்க்சடவ ஒன்று உண்டு. உங்�ள் ்பதின்ம வேதினடர 1-866-TEENLINK (833-6546) என்ை 
எண்ணுக்கு அடழக்�, குறுஞ்கொ்சய்தி அனுப்்ப, அல்்லது உடரேொை ஊக்குவிக்�வும். 

மரியுவொனொ அல்்லது இதர ்க்பொடதப் கொ்பொருட்�ளின் ்பேன்்பொட்டுப் ்பழக்�த்தொல் உங்�ள் ்பதின்ம வேதினர் ்க்பொரொடிக் கொ�ொண்டிருப்்பதொ� 
நீங்�ள் நிடனத்தொல், அவர்�ளுடைே மருத்துவடர அல்்லது இதடன அடழக்�வும் - Washington Recovery Help Line 1-866-789-1511.

்பதின்ம வேதினர் மற்றும் மரியுவொனொ 
்பற்றிே உண்டம�ள்


