Să stăm de vorbă
Ghid pentru a-i ține pe copii departe de droguri

D E C E CON T E A Z Ă
Aproape 1 din 10 adolescenți din Statul Washington începe să consume alcool
și marijuana cu regularitate până ajunge în clasa a X-a.
Cei care încep să bea înainte de vârsta de 15 ani au o probabilitate
de cel puțin 5x mai mare de a face o afecțiune legată de consumul de alcool.

95% din adolescenții din Statul Washington ai căror familii stau de vorbă
cu ei despre evitarea consumului de alcool nu beau.

STABI L I Ț I CON E X I U N I
Dvs. reprezentați cea mai mare influență în viața copilului dvs.
adolescent. Stați de vorbă cu el despre evitarea consumului de alcool,
marijuana și alte droguri.

Găsiți ocazii
firești.

Nu țineți
prelegeri.

Fiți calm
și pozitiv.

STAB I L I Ț I L I M I T E
Arătați-i copilului că vă pasă de el și de
siguranța lui — stabiliți reguli și consecințe clare
cu privire la consumul de droguri sau alcool.

M ON I TORI Z AȚ I
Este important să știți ce face copilul dvs. în timpul liber și să fiți atent
la semnele care arată că s-ar putea să bea sau să consume droguri.
Fiți atent la modificări de:
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N U VĂ OP RI Ț I
Chiar dacă nu o arată, copilul dvs. adolescent ascultă. Continuați să vorbiți
și să lucrați împreună pentru a evita consumul de alcool și droguri.

Repetați
pe roluri
modalități de
a spune
nu.
Înțelegeți presiunea
colegilor și modurile
de a o contracara.

F OLOSIȚ I -VĂ D E R E S UR S E :
Washington Recovery Help Line
Linie telefonică anonimă și confidențială,
deschisă 24 de ore din 24, pentru
tulburări legate de abuzul de substanțe
și provocări legate de sănătatea mentală.
1.866.789.1511
WARecoveryHelpLine.org

Start Talking Now
O resursă care îi ajută pe părinți
să poarte discuții eficiente cu copiii
lor adolescenți despre evitarea
consumului de alcool sau droguri.

StartTalkingNow.org

