ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਾਈਡ

ਇ ਹ ਮਾ ਇ ਨ� ਿਕ ਉ � ਰੱ ਖ ਦਾ ਹੈ
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਿਵੱਚ� 1 ਿਕਸ਼ੋਰ 10ਵ� ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ
ਮਾਿਰਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਿਜਨ� ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨ� 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਵਰਤ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਗੁਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁਦ

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ 95% ਿਕਸ਼ੋਰ ਿਜਨ� ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਉਨ� ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹ� ਪ�ਦੇ ਹਨ।

ਸੰ ਬੰ ਧ ਜੋ ੜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਭਾਵ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਜੁਆਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸੁਭਾਵਕ
ਮੌਕੇ ਲੱ ਭ।ੋ

ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ
ਿਦਓ।

ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੋ।

ਸ ੀਮ ਾ ਵਾਂ ਤੈ ਅ ਕ ਰੋ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ
ਹੋ—ਸਪਸ਼ਟ ਿਨਯਮ ਤੈਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਿਨ ਗਰਾਨੀ ਕ ਰੋ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਤੇ ਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਰਹੋ।
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:

ਿਮਜ਼ਾਜ

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ

ਿਦੱਖ

ਿਸਹਤ

ਜੇ ਤੁਹ
ਾ
ਵਰਤ ਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ
� ਕਰ ਿ
ਹ
ਰਹਾ ਹ ੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡ
ਾ
—
ੈ ਕਾ
ਤੁਸ� ਕ
ਰਵਾਈ ਬੱਚਾ
ਕਰ।ੋ
ੋ ੇ, ਉ
ਕਰ।ੋ ੀ ਕਹਗ
ਹ ਿਤਆ
ਰ
ਗੱਲਬ
ਾਤ ਕਰ
ਖੁੱਲ�ਾ
ਨਲ
ਮਾਹਲ
ੌ ਬਣ ਈ ਸੁਰਿੱ ਖਅ
ਾਓ।
ਤ,
ਉਹ ਜ
ੋ ਸਹੀ
ਕਰ ਰ
ਵਲ
ੱ ਿਧ
ਹੇ ਹ
ਆਨ
ਕਦ
� ਿਰਤ ਨ ਉਸ
ਕਰ।ੋ

ਕੋ ਿ ਸ਼ਸ਼ ਕ ਰਦੇ ਰਹੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਇਹ ਿਦਖਾਉਦੇ� ਨਹ� ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ
ਨਾ ਕਹੋ।
ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਿਕਵ� ਦੂਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਕੋ ਲ ਸ�ੋ ਤ ਹ ਨ :

Washington Recovery Help Line

Start Talking Now

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣਤੌ ੀਆਂ ਲਈ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੇਨਾਮ,
ਗੁਪਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਕਸ਼ੋਰਾਂ
ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਸ�ੋਤ।

1.866.789.1511
WARecoveryHelpLine.org

StartTalkingNow.org

