
��������������������������������������������������������

ARABIC

عائلیة مسائل
أسرتك؟ مع بالمخدرات المتعلقة األمور تتناول كیف

Family Matters
(ARABIC)

For private advice and 
information about alcohol 
and other drug issues call 
the NSW Alcohol & Drug 
Information Service on 
(02) 9361 8000 (within 
Sydney) or 1800 422 599 
from outside Sydney. 
This is a 24-hour service.

If you need an interpreter 
please ring the Translating 
and Interpreting Service 
(TIS) on 13 14 50 and ask 
to be connected to the 
NSW Alcohol and Drug 
Information Service.

للحول علىمشورة ومعلوماتعلى انفرادعن مسائلالكحول والمخدرات اتصل
بخدمةمعلوماتالكحول والمخدراتفينیو ساوثویلزعلىالرقم

 93618000 (02) داخل سیدنياو 1800422599منخارجسدني.ھذة 
الخدمةعلىمدارالساعة.

اذااحتجتلمترجمیرجىاالتصالبخدمةالترجمة الخطیة والشفھیة
(TranslatingandInterpretingService -TIS)علىالرقم

 50 1314واطلبمنھم وصلمكالمتكب بخدمةمعلومات الكحولوالمخدرات في 
نیوساوثویلز

        Arabic 
[OTH-7860]
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والد، بصفتك للمخدرات. الشباب من العدید یتعرض الیوم، عالم في
ھذه للتعامل مع الطرق أفضل تعرف أن جدا الصعب یكون من قد

المسألة.

الثقافات. من متعدد في مجتمع ھو كونك بّلة الطین یزید مما قد
طفلك وبین بینك الفجوة توسیع على اللغة حواجز تعمل أن الممكن

صعبا. التواصل تجعل وأن

بالمخدرات وعي ذا تكون طفلك ھو أن لحمایة الطرق أفضل من
عامة عن معلومات الُكتیب ھذا لك یوفر معھ. المسائل وأن تناقش
كأسرة المسألة ھذه مناقشة كیفیة عن وأفكارا والكحول المخدرات

مساعدة. عن تبحث وأین

المخدرات؟ ھي ما
أن مواد یمكن عن عبارة المخدرات ھي
من خالل والجسم العقل أداء تغیر كیفیة

التفكیر على والتأثیر األمزجة تغییر
المخدرات، كافة العمل. إن على والقدرة
مشروعة، غیر أم مشروعة كانت سواء
ضرر. في التسبب احتمال على تنطوي

المشروعة غیر المخدرات تشتمل
marijuana, pot,) الحشیش على

pills, E,) إكستاسي ،(weed
(speed، ice) األمفیتامینات (eccy

أو اللیسرجیك َحْمِض إیثیالمیِد وُثناِئيُّ
والكیتامین (LSD (acid، trips

GHB (liquid و (Special K)
والكوكایین ،(E، GBH، fantasy

والھیروین.

المخدرات أن نتذكر أن المھم من
والتبغ واألدویة الكحول المشروعة مثل

المثال ’مشروبات سبیل والكافیین (على
على تنطوي الكافیین) وأقراص الطاقة‘
التبغ على سبیل المثال، محتمل. ضرر

لھ ولیس جدا وُمضر مشروع مخدر ھو
آمن من االستخدام. مستوى

المخدرات المشروعة قیود على توجد
أو بیعھا تجعل أن یمكن القیود وتلك

المحظور فمن مشروع. غیر استخدامھا
عمره یقل الكحول لمن أو تقدیم بیع یتم أن

سنة. 18 عن

فإن نافعة، لتكون األدویة تصمیم تم بینما
ألشخاص إعطائھا أو استخدامھا سوء

من للغایة. خطیرا یكون أن یمكن آخرین
معرفة جیدة باألدویة أن نكون على المھم

واألدویة طبیة وصفات بدون ُتصرف التي
طبیة وأن بوصفات إال ُتصرف ال التي
سبب نعرف وأن الجانبیة اآلثار نتفھم

الصحیحة. الُجرعات تناول أھمیة

عائلیة مسائل
أسرتك؟ مع بالمخدرات المتعلقة األمور تتناول كیف
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المخدرات وتعاطي الشباب

األعمار والثقافات كافة من األشخاص إن
ألسباب عدیدة: المخدرات یتعاطون

مجموعة أفراد من أقل لیس بأنھ للشعور
أو االسترخاء على للمساعدة ما أو

بسبب أو الضغط لمقاومة أو لالستمتاع
في تغیرات بسبب أو الحزن أو الملل

اكتشاف في الرغبة أجل من أو حیاتھم
المخدرات. آثار

المخدرات ال یتعاطون الشباب معظم إن
یقوم ذلك مع ولكن المشروعة، غیر

أنھ نتذكر أن المھم من بتجربتھا. البعض
مقبولة، تكون ال قد أن التجربة من بالرغم
أن إال ممكنا، ذلك كان حیثما حظرھا ویتم
طویل إلى تعاطي یؤدي بالضرورة ال ذلك

للمخدرات. األجل

مشكالت المخدرات أحیانا جزء تكون
الفشل مثل بكثیر، أكبر مشكلة من

الموجودة الصعوبات أو المدرسة في
التعامل بكیفیة الدرایة عدم أو بالمنزل

إلى ینجذبون الذین األشخاص مع
المخدرات.

طفلك یتعاطى أن كنت تعتقد إذا
بالُذعر. ُتصاب أال المھم فمن مخدرات،

في سبب میول طفلك إلى تعاطي فكر
عن المخدرات معھ المخدرات، تحدث

قلقا، كنت إذا الحلول. عن وابحث
من مساعدة على الحصول في تتردد ال
لمعرفة 14 الصفحة (انظر متخصص

االتصال). بیانات

المخدرات؟ على الشباب یتعرف أین
خالل من علیھا الغالب یتعرفون وفي أماكن عدیدة، في على المخدرات یتعرفون الشباب إن

وفي المدرسة. والمجالت اإلعالم ووسائل األصدقاء واألسرة

والتربیة والصحة الشخصیة بناء مادة بالمخدرات كجزء من التوعیة بتدریس المدارس تقوم
والحشیش على التبغ والكحول المدارس بالمخدرات (PDHPE). تتركز توعیة البدنیة
أثبتت التي المخدرات ھي المواد أن ھذه األلم)، حیث تقضي على (مسكنات والمسكنات

الشباب. قبل من استخدامھا إساءة أن یتم في احتماال األكثر ھي البحوث أنھا

الموقع بزیارة قم أو بالمخدرات التوعیة عن المزید معرفة أجل من طفلك بمدرسة اتصل
اإللكتروني:

http://www.schools.nsw.edu.au/learning/yrk12focusareas/druged/prosupport.php

بالمخدرات بالحقائق الخاصة على معرفة كن على أطفالھم. قوي یتمتعون بتأثیر اآلباء إن
الطریقة أن اعلم بھ. یخبرونك لما بعنایة أیضا استمع أطفالك. مع وأمانة بصراحة وتحدث

القرارات على تأثیر لھا یكون قد والكحول- والسجائر األدویة مثل المخدرات- بھا تتناول التي
المخدرات. تعاطي ووقت كیفیة بخصوص أطفالك یتخذھا التي

مشروعة مخدرات غیر ھناك
في ٦ انتشارا. أقل أخرى
الشباب الذین المائة من

إلى ١٤ من أعمارھم تتراوح
إكستاسي و یتناولون ١٩ سنة
یتناولون منھم المائة في ٦,٥
األقل على وذلك األمفیتامینات

واحدة.* لمرة

القومي االستقصاء (المصدر: *
(٢٠٠٤ لعام المنازل لمخدرات

المخدرات وتعاطي الشباب

أنواع أكثر ھو الحشیش إن
استخداما المشروعة غیر المخدرات

المائة في ٢٦ فھناك أسترالیا، في
أعمارھم الذین یتراوح الشباب من

الحشیش تناولوا سنة ١٩ إلى ١٤ من
واحدة.* لمرة األقل على

لمخدرات القومي االستقصاء (المصدر: *
(٢٠٠٤ لعام المنازل
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بعض مخاطر تعاطي المخدرات؟ ھي ما

ھناك المخدر، عن النظر بغض
التي المحتملة المشكالت من العدید

على منھا المخدرات، بتعاطي تتعلق
المثال: سبیل

على تشتمل صحیة مشكالت
والتنفس القلب في مشكالت

الحوادث من بدني ضرر
واألداء البدنیة اللیاقة ضعف

الریاضي
في والتورط قانونیة مشكالت

الجرائم
المدرسة والعمل مشكالت في

والعالقات األسرة في مشكالت
اإلفراط في الجرعات

n

n

n

n

n

n

n

تؤخذ التي المخدرات تؤدي أن یمكن
الفیروسات إلى انتشار الحقن طریق عن

C و B الوبائي الكبد التھاب فیروس مثل
المناعة/اإلیدز. فقدان ومرض

بدأ الشخص في تعاطي المخدرات وكلما
أكثر كان مبكرة، كلما في سن الكحول و/أو

المستقبل. لمشكالت في عرضة

بقدر أكبر المخدرات الشخص وكلما تعاطى
فرصة أكبر ھناك كانت كلما ولمدة أطول،

مدمنا). (أي معتمدا علیھا یصبح أن في

المشروعة غیر المخدرات تولیف عادة یتم
أن یكون یمكن بحیث ال أخرى بمواد

المخدر، في موجود ھو مما متأكدا الشخص
وكیفیة المخدر قوة مدى عن النظر بغض

علیھ. تأثیره

آخر مخدر أو بالكحول المخدرات خلط إن
الواحد یمكن أن فالمخدر أمر خطیر للغایة،

سوءا. اآلخر أكثر للمخدر السلبیة یجعل اآلثار
یموتون أو یمرضون الذین األشخاص ومعظم
لدیھم یكون ما غالبا المخدرات تعاطي بسبب
الوقت. نفس في جسمھم في مخدر من أكثر

ذلك فإن المخدرات، شخص یتعاطى عندما
وقدرتھ على العمل على قدرتھ یؤثر على

من أنھ وھذا یعني قرارات واضحة. اتخاذ
(مثل لحادث الشخص یتعرض أن األیسر

یندم علیھ بشيء القیام أو السقوط)، الغرق أو
اآلمن. غیر الجنس ممارسة مثل ذلك، بعد

والقیادة المخدرات والكحول تعاطي . المخدرات عن ماذا
العقلیة؟ والصحة

استخدام أن إلى األبحاث أشارت
یساھم قد المخدرات بعض

تتعلق مشكالت في یتسبب أو
بعض لدى العقلیة بالصحة

األمراض وأكثر األشخاص.
عنھا اإلبالغ یتم التي العقلیة

مرتبطة تكون والتي شائع بشكل
ھي القلق بتعاطي المخدرات
بعض أیضا ھناك واالكتئاب.
التقاریر الخاصة باألمراض

العقلي) االنفصام (مثل الذھانیة
 

كنت مھتما بتعاطي إذا
العقلیة، والصحة المخدرات

طبیب. مع التحدث ُیرجى

على األشخاص یعتقدون من العدید إن
الحشیش أو تعاطي أن نحو خاطئ

ذلك أثناء والقیادة األخرى المخدرات
تأثیر تحت القیادة من خطورة أقل یكون

الكحول.

المخدرات من إلى أن كل األدلة تشیر
والكحول یؤثران على قرارات السائق

أن یمكن االستجابة. على وقدرتھ
شعور كیفیة والكحول المخدرات تغیر

وقد یقلل ثقتھ. من الشخص وتزید
أنھ یقوم المخاطر ویعتقد الشخص من

یكون ال بینما جید نحو على بالقیادة
األمر كذلك.

القیادة تتم أن المشروع غیر من
الحد و/أو فوق تأثیر المخدرات تحت

المشروع من الكحول.

من الكحول المشروع NSW، الحد في
ھو:

بعض مخاطر تعاطي المخدرات؟ ھي ما

n

n

المرخصین للسائقین بالنسبة ٠,٠٥
كامل  بشكل

على بالنسبة للسائقین الحاصلین ٠,٠٠
( P-plate ولوحات مؤقتة  لوحات

قوانین صدرت (L-plate). وقد  تعلم
على تحظر عام ٢٠٠٤ في جدیدة

مؤقتة لوحات على الحاصلین السائقین
تعلم  لوحات أو (P-plate) 

والقیادة كحول شرب أي ( L-plate)
ذلك. أثناء

السابقة، اللیلة في كثیرا شربت قد كنت إذا
الیوم في الحد فوق زلت ال تكون أن یمكن

التالي.

سیارة في تكون راكبا أیضا أن الخطورة من
أو المخدرات تأثیر تحت السائق یكون عندما

الكحول.

ممیتة حوادث كل خمس من واحدة ھناك
الكحول. بسبب تكون
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أطفالي؟ أحمي كیف
طریقة ھناك لیست على أطفالھم. قویا إیجابیا اآلباء تأثیرا یمثل أن الممكن من

مع األطفال العالقة الطیبة ولكن المخدرات، مع تجربة لھم تكون لن أطفالك أن تضمن
مشكالت. في وقوعھم فرص من معھم من الممكن أن یقلالن بصراحة والتحدث

ھادئا كن
عندما ومتعقال ھادئا تكون أن المھم من
فالغضب األشیاء العویصة، عن تتحدث

صعوبة في یجعل األمر أكثر سوف
في عن موضوعات عویصة التحدث

المستقبل.

المحادثة على احرص
أو المخدرات عن تتحدث أن بمجرد

أن المھم فمن األخرى، العویصة المسائل
وقت الحق، في أخرى مرة تتحدث عنھا
یأتي أن طفلك على السھل من یجعل فھذا

مشكلة. لدیھ كان إذا إلیك

واضحة حدودا ضع
قواعد وضع أطفالك من أجل مع تحدث

والسلوك السلوك المقبول نوع بخصوص
وتأكد المبدأ على ثابتا كن المقبول. غیر

ما یعرف المراھقة سن في الذي ابنك أن
القواعد. إذا خالف یحدث الذي

جزءا من حیاتھم كن
وتناول واھتم باھتماماتھم معھم وقتا أمض
أخرى أشیاء یوم وقم بفعل كل معھم وجبة

طفلك. أصدقاء تعرف على كثیرا. معھم
 

ألطفالك استمع
في رأیھم خذ لھم. واستمع أطفالك مع تحدث
األغلب في وھم إلیھم استمع األشیاء. بعض

یستمعون إلیك. األعم سوف

حسنة قدوة كن
عن آراءھم ُیكّونوا أن یمكن الشباب إن

كنت إذا أنت. خاللك من المخدرات تعاطي
في بذلك أدویة، قم تتناول الكحول أو تشرب

مستعدا كن والمعقولة. اآلمنة الحدود إطار
مع أطفالك. بأمانة لمناقشة ذلك

أمینا كن
بالكحول المتعلقة بالحقائق درایة على كن

بأنك تتظاھر ال ولكن األخرى، والمخدرات
ألن استعداد كن على شيء. كل تعرف

أعرف". أن سأحاول ولكن أعلم، "ال تقول
یكون من أطفالك، فسوف أمینا مع إذا كنت

معك. أمناء یكونوا أن علیھم األیسر

على الجانب اإلیجابي رّكز
وأّكد على الطیب سلوكھ على كافأ طفلك

تأكد جید. بشكل یفعلونھا التي األشیاء
تحبھم تعرف أنك ابنتك ابنك أو أن من

صفھم، في تكون أن دائما تحاول وسوف
على سلوكھم. دائما توافق إذا لم حتى

متماسكا تكون أن حاول
وشریك أنك تتأكد من حاول أن أمكن، إن

اآلخرین الذین الكبار من أي أو حیاتك-
في متماسكین طفلك- على تأثیر لدیھم
على اتفقوا مشكالت. مع أیة تعاملكم

وتأكد طفلكم مع تتحدثوا أن قبل طریقتكم
متماثلة. آرائكم أن من

أطفالي؟ أحمي كیف

االسره ھاتف خط مع اتصل
Parent) للحصول Line) 

المساعدة علي
التحدث في یجد األباء صعوبة فربما

في بما كثیرة مواضیع حول مع اوالدھم
النصیحة على للحصول المخدرات. ذلك

حول االوالد مع التحدث عن كیفیة
اخرى عائلیة مواضیع او المخدرات

(Parent االسره ھاتف مع خط اتصل
الرقم علي Line)

الخط  ھذا .یعمل  
الساعة ٩ صباحا حتى الساعة من
االثنین حتى ایام الظھر بعد ٤.٣٠

السبت.

االتصال یرجى لمترجم احتجت اذا
والشفھیة الخطیة الترجمة بخدمة

(Translating and
Interpreting Service

- على الرقم TIS)
وصل  13 واطلب منھم 14 50 

Parent Line. ب مكالمتك

   

Liwanagj
Typewritten Text
1300 1300 52
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الشباب وتناول الكحول

الشباب یتناولھما اللذین المخدرات نوعي ھما والتبغ الكحول إن
في الذھاب ویبدأون الشباب یكبر عندما خاصة األحیان أغلب في

حفالت. إلى

من أكثر الكحول استخدام لسوء عرضة أكثر الشباب إن
كمیات طریق تناول عن خاصة غیر المشروعة، المخدرات

الحفالت في (الشرب فترة قصیرة في الكحول من مفرطة
الصاخبة).

فإن لطلبة المدارس، مؤخرا* قومي استقصاء ورد في لما ووفقا
یبلغون 17 الذین 50% من و سنة یبلغون 12 الذین 19% من
ومن سبق االستقصاء. الذي األسبوع في الكحول تناولوا قد سنة

بمعدالت الكحول تناول قد سنة 17 یبلغون الذین من %44 بینھم
الواحد الیوم في أكثر یشربون سبعة مرات أو كانوا (حیث مرتفعة

بالنسبة في الیوم الواحد أو أكثر للذكور، وخمسة مرات بالنسبة
لإلناث).

األكبر اآلخرین الوالدین واإلخوة ذلك بما في األسرة، أعضاء إن
واألماكن للشباب. بالنسبة للكحول شیوعا المصادر أكثر ھم سنا،

منزل أو األسرة منزل ھي الطلبة فیھا یشرب التي الثالثة الرئیسیة
حفلة. األصدقاء أو في

المراھقین، حفالت استضافة بخصوص على استشارات للحصول
اإللكتروني وھو: NSW شرطة موقع إلى الرجوع ُیرجى

www.police.nsw.gov.au/community_issue/safe_party_strategy 

ألي تقدیم الكحول یتم أن من المحظور ،NSW في
على یشتمل من العمر. وھذا الثامنة عشر دون شخص
أن عام. كما بشكل العامة والصاالت واألماكن المنازل

في األماكن الكحول تناول القاصرین على القانون یحظر
تصل غرامة ھناك المرخصة. غیر والمطاعم المرخصة

محظور. بشكل الكحول تقدیم على دوالر 5.500 إلى

أن مدعي إذا ثبت دفاعا ألي القانون یوفر فإن مع ذلك،
لطفلھ الكحول قام بتقدیم قد الوصي علیھ أو القاصر والد

في إذا كان ذلك آخرین، قبل من وافق على تقدیمھ أو
مرخصة. أماكن

الشباب وتناول الكحول

n

n

n

n

n

المخدرات تؤثر كیف
األشخاص؟ على

أشیاء على المخدر أثر یعتمد
مثل:

تناولھ تم الذي المقدار
والصحة ووزن حجم

للشخص العامة
الشخص قد كان ما إذا

في المخدر تعاطى
ال أم السابق

أثناء الشخص تواجد مكان
سبیل (على التعاطي
مع أو بمفرده المثال،

المنزل في أو أشخاص
في حفلة) أو
نفسھ المخدر

(2002 عام في للكحول األسترالیة الثانویة المدارس طلبة المصدر:تناول *)

المخدرات عن معلومات
ھذه تھدف المشروعة. غیر المخدرات عن جیدة معلومات لدیھم لیست األشخاص معظم إن

من المخدرات عدیدة ھناك أنواع أطفالك. المخدرات مع في مناقشة مساعدتك المعلومات إلى
الحشیش أو تناول تجربة إلى األعم الغالب في یمیلون الشباب أن غیر المشروعة، غیر

واألمفیتامینات. واإلكستاسي

تقلب المنتظم: للتعاطي المحتملة العواقب
وفقدان والتواكل وضعف الذاكرة المزاج

المباالة، وعدم الحافز وضعف الوزن
اآلخرین في والشك والھلوسة واألوھام

تتعلق أخرى ومشكالت واالكتئاب
للمصابین بالنسبة خاصة العقلیة، بالصحة

بحاالت سابقة.

یحتوي المحتملة: األجل طویلة العواقب
المسببة المواد من المزید على الحشیش
ھي موجودة مما أكثر للسرطان وذلك
یجعل الحشیش تدخین ولذلك التبغ، في

لإلصابة بسرطان عرضة أكثر األشخاص
بین ومن واللسان. والحلق والفم الرئة
نوبات األجل طویلة األخرى العواقب
الجنسیة الشھوة وضعف والقلق الھلع

تتعلق أخرى ومشكالت واالكتئاب
العقلیة. بالصحة

الحشیش
Pot, marijuana, :الشائعة األسماء

dope, grass, ganja, weed,
yarndi

شكل على الحشیش شراء یمكن الشكل:
وأعواد (’رؤوس’) وأوراق أزھار

وبذور مجففة. یتم خلط الحشیش عادة
سجائر (’معا’) في تدخینھ التبغ ویتم مع

خبز أیضا یمكن .(bongs) النارجیلة أو
بسكویت. أو كعكات في الحشیش

الحشیش تعاطي األشخاص أن بعض أفاد
والسعادة. باالسترخاء یشعرون یجعلھم

وازدیاد الشھیة العینین اآلثار: احمرار
المعتاد من أكثر بشكل والضحك والتحدث

التنسیق/التركیز وانخفاض الفم وجفاف
والنعاس.
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المخدرات عن معلومات

اإلكستاسي
الشائعة: األسماء

MDMA, pills, E, eccy 

على شكل أقراص عادة الشكل: یتم بیعھ
ما وغالبا متنوعة. وأحجام بألوان صغیرة

األقراص. على محفور ’شعار‘ ھناك یكون

من صغیرة كمیة شخص یتعاطي عندما
في تبدأ أن یمكن اآلثار اإلكستاسي، فإن

من یقرب ما لغایة وتستمر ساعة غضون
لألشخاص بالنسبة خاصة ساعات، ست

في السابق. المخدر ذلك لم یتعاطوا الذین
ھذه اآلثار تستمر قد الحاالت، بعض في

أنھم المتعاطون یفید أطول. لفترات
یعقبھا إحساس نشاط‘ ’فورة یشعرون بـ

وطاقة وثقة بالخفة والشعور بالھدوء
متزایدتین.

باألسنان والصر الفكین تشنج اآلثار:
والسخونة والصداع والعرق والغثیان

في العضالت وألم المفرطة والتجفاف
بؤبؤ االھتیاج واتساع وسرعة والقلق
وتقلب المزاج الشھیة العینین وفقدان

فشل بسبب والوفاة القلب سرعة وازدیاد
نادرة). حاالت (في القلب

فقدان المنتظم: للتعاطي المحتملة العواقب
والتجفاف النوم في ومشكالت الوزن
والھلوسة والقلق العاقل غیر والسلوك

العواطف على السیطرة وانخفاض
الخالیا وتلف والالمباالة واالكتئاب

العصبیة.
بتحضیر یقومون الذین األشخاص إن
أو بخلط غالبا ما یقومون اإلكستاسي

أجل أخرى من أشیاء مع ’تقطیع‘ المادة
المواد التي وبعض المخدر. زیادة مفعول
المسحوق یمكن أو القرص یحتوي علیھا
وفي أو مؤذیة. مزعجة لھا آثار تكون أن

ما نحدد الصعب أن یكون من الغالب
وكیف بالفعل المخدر علیھ یحتوي الذي

الشخص. على یؤثر

n

n

n

األمفیتامینات

Speed, goey, الشائعة: األسماء
whizz, ice, crystal, meth, shabu

على األمفیتامین یكون ما عادة الشكل:
ویقوم أصفر، أو أبیض مسحوق شكل

الفم طریق عن باستنشاقھ إما األشخاص
أن أیضا الممكن من بحقنھ. یقومون أو
أقراص أو شكل على وذلك ابتالعھ یتم

على توافر األخیرة اآلونة كبسوالت. وفي
شكل من أسترالیا في النطاق نحو واسع

أكبر ویتمیز بدرجة األمفیتامین كریستالي
یشبھ أن یمكن الشكل وھذا النقاء. من

الزجاج. أو قطع الثلج الصغیرة بلورات
طریق عن استنشاقھ عادة یتم النوع وھذا

التدخین.

الناس ویجعل منبھ، ھو األمفیتامین إن
متیقظین وحسبما ورد یجعلھم یشعرون

واإلثارة. بالطاقة

وارتفاع في النفس الشعور بالثقة اآلثار:
وسرعة باألسنان والصر النبض معدل
والشفتین الفم وجفاف والعرق االھتیاج

الشھیة وضعف العینین بؤبؤ واتساع
واألرق. المزاج وتقلب

المنتظم: للتعاطي المحتملة العواقب
في ومشكالت والصداع الوزن فقدان

ونوبات (بارانویا) االرتیاب وجنون النوم
وانخفاض والتعصب والقلق الھلع
واالكتئاب العواطف على السیطرة

والتواكل والعدواني العنیف والسلوك
بسبب فشل والوفاة العصبیة الخالیا وتلف

القلب.

المخدرات عن معلومات

أین یمكنني معرفة المزید عن
المخدرات؟

استعالمات الكحول خدمة بـ اتصل
على والمخدرات (ADIS) وذلك
(02) 9361 8000 رقم ھاتف

على مجانا أو اتصل سیدني) (داخل
.1800 422 599 الرقم

خدمة عن عبارة ھي ADIS إن
24 مدار على تعمل سریة ھاتفیة
استشاریین تدریب تم وقد ساعة.

في مساعدتك أجل من مؤھلین
تقدیم أو المشكالت مع التعامل

إعالمك أو والمعلومات المشورة
والمخدرات للكحول خاصة بخدمات
تساعدك. أن والتي یمكن منطقتك في

اإللكترونية املواقع بزيارة قم أو
التالية:

او www.druginfo.nsw.gov.au
www.alcoholinfo.nsw.gov.au

إدارتھا تتم اإللكترونیة المواقع ھذه إن
على وتشتمل NSW حكومة قبل من

والكحول المخدرات عن معلومات
المساعدة. تقدم التي والھیئات

بزیارة مكتبتك العامة المحلیة. قم
في المخدرات معلومات مشروع یقدم
(DI@YLL)، والذي مكتبتك المحلیة

إدارتھ تتم
بواسطة

www.sl.nsw.gov.au/health
،NSW في الحكومیة المكتبة في

الموثقة المعلومات من كبیرة مجموعة
المخدرات والكحول. الحدیثة عن و

یلي: بما القیام یمكنك

اإللكتروني الموقع زیارة
http//diayll.sl.nsw.gov.au 

منطقتك في العامة المكتبة زیارة
مجموعة على للحصول وذلك

والنشرات الكتب من

موظفي من المساعدة طلب
المكتبة.
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المخدرات؟ یھمني یتعاطى ھناك شخص كان لو ماذا

یكون أن یمكن المخدرات أو تعاطي بتجربة األسرة في أو فرد طفل قیام اكتشاف إن
مثل ’ھل أسئلة اآلباء. إنھم یطرحون خاصة نفسھا، األسر تلوم ما وغالبا مزعجا، أمرا

ارتكبتھ؟‘ الخطأ الذي أو ’ما غلطتي’؟ ھذه

تبحث عن أال المھم المخدرات، فمن یتعاطى قریبك صدیقك أو أو كان طفلك إذا
بعض على تحصل أن علیك ذلك، وبدال من نفسك. خاصة علیھ بالالئمة- لتلقي شخص
أسرتك. المخدرات في تعاطي عن التحدث في ُیخجل ما ھناك لیس المعلومات والدعم.

بمفردك. معھا تتعامل أن من الصعب فمشكالت المخدرات المساعدة، تخشى طلب ال
أو وأسرتھ المخدرات یتعاطى الذي الشخص تساعد التي األماكن من العدید ھناك

أصدقائھ.

خطوة أول تتعلق بالمخدرات، فإن مشكلة لدیھ األسرة في آخر فرد أو أنك تعتقد كنت إذا
لك سوف یقدم الشخص الصحة، فھذا موظف أو مع استشاري تتحدث أن بھا ھي تقوم

لك. تكون مناسبة بالمخدرات جھة معنیة إلى ویحیلك خاصة وسریة مشورة

n

n

n

المخدرات؟ یھمني یتعاطى ھناك شخص كان لو ماذا

تساعدك أن یمكن التي الجھات

(ADIS) أو NSW في والمخدرات استعالمات الكحول خدمة
المتعلقة األخرى الكحول والمسائل عن خاصة ومعلومات استشارات على للحصول

(ADIS) بـ اتصل بالمخدرات،
خارج من 1800 أو599 422 سیدني) (داخل (02) 9361 8000 رقم على

حاجة إلى إعطاء ھناك لیست مدار 24 ساعة. على تعمل سیدني. ھذه الخدمة
اسمك.

المشكالت أو مع في التعامل مساعدتك أجل من استشاریین مؤھلین تدریب تم لقد
في بالكحول والمخدرات معینة معنیة بھیئات إعالمك أو والمعلومات المشورة تقدیم

المساعدة. لك تقدم أن یمكن والتي منطقتك

التحریریة و الشفویة الترجمة ھیئة بـ االتصال ُیرجى مترجم، إلى بحاجة كنت إذا
الكحول استعالمات بخدمة توصیلك واطلب 131450 رقم على وذلك (TIS)

.ADIS في والمخدرات

طبیب بزیارة قم

وتطلب منھم إحالتك منطقتك في االجتماعیة الصحة بمركز تتصل أن أیضا بإمكانك
وكحول. مخدرات استشاري إلى




