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ALKOHOL 


ن نا ألنضع يف اعتبار
ن عدد ل، بل عىل العكس من ذلك، إب جميع الشباب الكحوال يرش

ن غالبية الشبابدياد مستمر. إعنه هو يف ازًع كليامتنان االوثرالذين يآ

ل قط. ا الكحويف الصف التاسع مل يرشبو

ة لرشبه هو ل عرب الدعول الكحوض حوالة الغموباء بإزم اآلن يقوأ

ن الشباب الذين اء أاسات الخربت درظهرخطأ شائع، فلقد أ

ل أكرث من ن الكحوبائهم يرشبول من آن عىل الكحويحصلو

ل من ذويهم. ا عىل الكحوانهم الذين مل يحصلوقرأ
يشعر 

املرء غالبا،
إذا كان  كوالد،

هناك يشء ما ليس  
عىل ما يرام!

ما ميكنك
 القيام به كوالد

بناء عالقة وثيقة. إن العالقة الجيدة بني اآلباء واألبناء تكون ذات أثر واق هنا.

كن فضوليا، قم بطرح األسئلة والتحدث مع ابنك عن الكحول.

كن واضحا! يحتاج األطفال إىل معرفة ما هو الساري، وما هو املنتظر.

تحدث مع اآلباء اآلخرين، وقم باالتفاق معهم عىل قواعد مشرتكة للجميع.

ال تقم برشاء الكحول إلبنك وال تقم بدعوته لرشب الكحول.

قائع الو
اء قل للتمكن من رشعىل األن العمر 20 عاما ن يكوجيت يجب أاليف سيستيم بو

ل. الكحو

ل. قل للتمكن من طلب الكحوعىل األن العمر 18 عاما ن يكويف املطاعم يجب أ

ل. اء الكحوقل للتمكن من رشعىل األن العمر 18 عاما ن يكوت يجب أيضا يف املحالأ

و السجن. امة أو يشرتيه له بالغرل لقارص أن يعاقب الشخص الذي يبيع الكحوميكن أ

ل ثار الكحوآ

دمغة الشباب أكرثن أغ. إيف الدماًااررضل سم يسبب أن الكحوإ

ر حتى سن 25 غ يستمر بالتطون الدماحساسية لهذا اليشء كو

سنة. 

رموة عىل تقييم األثر عىل املقدرهو يؤوًامسكرًاثريل تأن للكحوإ

ن ضهم للمشاكل يكون تعرنفسهم أل الشباب أاقبها. يقوعوو

ا ذلك. ميكن عىل ن عنه يف حال مل يفعلوجة أكرب عندما يرشبوبدر

ادث الحوالعنف وات ور كاملشاجرمون تحصل هنا أسبيل املثال أ

و القيادة يف حالة السكر أب فيه وغوسة الجنس غري املرمامرو

ر. ب مع سائق مخموكوالر


