
ے: جب چرس اور دیگر نشییل دواؤں ےک استعمال ےس  ( خ�ب �ہ ز ت انگ�ی یہاں آپ ےک ل�ی کو�ئ اچھی )اور ح�ی
یک دیگر معت�ب بالغ  �ز والدین اور اپ�ز زندگیوں م�ی �ش ے تو نوعمر افراد ا�پ متعلق معت�ب معلومات یک بات آ�ت �ہ

۔  افراد یک طرف دیکھ�ت ہ�ی

ز پر ہو، یا پڑوس م�ی چہل  ے کار م�ی ہو، کھا�ز یک م�ی ے۔ چا�ہ ے: ہم جان�ت ہ�ی کہ نوعمروں ےس بات کرنا مفید �ہ اس ےس بھی بہ�ت ایک اور خ�ب �ہ
۔  �ت ہ�ی ے ہو �ت ہ�ی تو وہ غور ےس سن ر�ہ �ز نوعمر بچوں ےک ساتھ چرس ےک استعمال ےک بارے م�ی بات کر قدمی ےک دوران ہو، جب آپ ا�پ

۔ 
گ

�ز پڑیں ےک ے کہ آپ کو اُن ےک جوابات د�ی �ب ےس معلوم �ہ �ز تجر  اور آپ کو ا�پ
گ

وہ سواالت پوچھ�ی ےک

ے؟  ےس متاثر کر�ت �ہ تو ... چرس نوعمروں کو ک�ی

ے۔ اوائل عمری م�ی چرس کا استعمال نوعمر شخص ےک دماغ  چرس اُن ےک گریڈز کو نقصان پہنچا سک�ت �ہ
ے۔ ے اور یادداشت آموزش اور ذہانت پر دیرپا اثر ڈال سکتا �ہ �ت م�ی تبدییل السکتا �ہ ےک ارتقاء ےک طر�ی

ے۔ WA م�ی نشییل دواؤں ےک عالج ےک پروگرام  ےل م�ی نوعمروں کو زیادہ عادی بنا�ت �ہ چرس بالغوں ےک مقا�ب
ے کہ اُن ےک استعمال م�ی آ�ز وایل مرکزی نشہ آور دوا  �ز واےل بیش�ت نوعمر افراد �ز بتایا �ہ  م�ی داخل ہو

ے۔ چرس �ہ

 WA ے اور اُس کا تعلق  اور رِدعمل ےک وقت کو متاثر کرسکتا �ہ
گ

چرس کا استعمال اعصا�ب توازن و ہم آہن�
۔ زش یک جا�ئ ے، خصوصاً جب دیگر نشہ آور اشیاء ےک ساتھ اُس یک آم�ی م�ی زیادہ مہلک حادثات ےس �ہ

�ی اور کمزور فیصلہ سازی ہوسک�ت ہ�ی جن ےس  ےس ناقابل پیش گو�ئ رو چرس ےک استعمال ےک نتائج ا�ی
ے۔ استعمال کنندہ اور دیگر افراد کو نقصان پہنچ سکتا �ہ

ے۔ اس قانون کا نفاذ اک�ث غ�ی  21 سال ےس کم عمر ےک افراد ےک ل�ی چرس کا استعمال خالِف قانون �ہ
ز نوعمروں کو نفاِذ قانون اور فوجداری نظاِم قانون ےک ساتھ  ے اور چرس ےک استعمال ےس پرہ�ی منصفانہ طور پر کیا جاتا �ہ

�ز یا کالج ےک ل�ی مایل مدد  ے۔ پکڑے جا�ز اور اُس ےس وابستہ ہونا ہی آئندہ مالزمت حاصل کر تعامالت ےس محفوظ رکھ سکتا �ہ
ے۔ �ز یک اہلیت کو متاثر کرسک�ت �ہ حاصل کر

�ز اصولوں اور توقعات ےک بارے  �ز نوعمر بچوں ےس بات کریں۔ ا�پ ، چرس ےک ممکنہ خطرات ےک بارے م�ی ا�پ اب جب کہ حقائق آپ ےک سام�ز ہ�ی
۔  م�ی واضح بات کریں۔ اُنھ�ی بتائ�ی کہ آپ ان یک مدد ےک ل�ی موجود ہ�ی

�ز ےک  ۔ اگر آپ کا نوعمر بچہ صحت مند انتخابات کر اضا�ز معلومات اور حقائق ےک بارے م�ی مزید جان�ز ےک ل�ی StartTalkingNow.org پر جائ�ی
ے۔  ے تو وہ YouCanWA.org ےس استفسار کرسکتا �ہ بارے م�ی مزید جاننا چا�ہ

�ز م�ی زیادہ آسا�ز ہو�ت ہو تو تربیت یافتہ نوعمروں پر مشتمل عمےل وایل ایک خفیہ اور مفت ہیلپ  �پ کو کیس ہمرس ےس بات کر اگر آپ ےک نوعمر �ب
�ز یک ترغیب دیں۔  �ز یا تبادلٔہ خیال کر ، مت�ز پیغام د�ی �ز �پ یک )TEENLINK )833-6546-866-1 پر فون کر �ز نوعمر �ب ے۔ ا�پ الئن موجود �ہ

ے تو اس ےک ڈاک�ٹ ےس رابطہ کریں یا  اگر آپ سجھ�ت ہ�ی کہ آپ کا نوعمر بچہ چرس یا دیگر نشییل دواؤں ےک استعمال ےک مسئےل ےس الجھ رہا �ہ
1511-789-866-1 پر Washington Recovery Help Line کو فون کریں۔

نوعمروں اور چرس ےس متعلق حقائق


