نسبة التالميذ الذين رشبوا الكحول
العام املايض

Mottagningsgruppen
0520-49 58 00

75%

للوالد ـ حول الكحول

Rådgivningen Oscar
0520-49 54 10, tisdagar 17.00-20.00
oscar@trollhattan.se
73%
Alkohol- och drogrådgivningen Pilen
0520-49 72 40
43%
pilen@trollhattan.se
38%

 2ثانوي إناث

Drogförebyggande samordnare
0520-49
 2ثانوي ذكور 71 37الصف  9ذكور
الصف  9إناث
www.trollhattan.se/drogforebyggande

نسبة التالميذ الذين رشبوا الكحول العام املايض
املرجع :عادات أخذ املخدرات يف فيسرتا يوتالند  ، 2016ك آ ن

معلومات االتصال
رشطة 11414

اقرأ املزيد

1177

UMO
The teenage phrasebook
CAN

الوقائع

لنضع يف اعتبارنا أن

يف سيستيم بوالجيت يجب أن يكون العمر  20عاماً عىل األقل للتمكن من رشاء
الكحول.

ال يرشب جميع الشباب الكحول ،بل عىل العكس من ذلك ،إن عدد
الذين يآثرون االمتناع كلياً عنه هو يف ازدياد مستمر .إن غالبية الشباب
يف الصف التاسع مل يرشبوا الكحول قط.
أن يقوم اآلباء بإزالة الغموض حول الكحول عرب الدعوة لرشبه هو
خطأ شائع ،فلقد أظهرت دراسات الخرباء أن الشباب الذين
يحصلون عىل الكحول من آبائهم يرشبون الكحول أكرث من
أقرانهم الذين مل يحصلوا عىل الكحول من ذويهم.

يف املطاعم يجب أن يكون العمر  18عاماً عىل األقل للتمكن من طلب الكحول.
أيضا يف املحالت يجب أن يكون العمر  18عاماً عىل األقل للتمكن من رشاء الكحول.
ميكن أن يعاقب الشخص الذي يبيع الكحول لقارص أو يشرتيه له بالغرامة أو السجن.

آثار الكحول
إن الكحول سم يسبب أرضارا ً يف الدماغ .إن أدمغة الشباب أكرث
حساسية لهذا اليشء كون الدماغ يستمر بالتطور حتى سن 25
سنة.
إن للكحول تأثريا ً مسكرا ً وهو يؤثر عىل املقدرة عىل تقييم األمور
وعواقبها .يقول الشباب أنفسهم أن تعرضهم للمشاكل يكون
بدرجة أكرب عندما يرشبون عنه يف حال مل يفعلوا ذلك .ميكن عىل
سبيل املثال أن تحصل هنا أمور كاملشاجرات والعنف والحوادث
ومامرسة الجنس غري املرغوب فيه والقيادة يف حالة السكر أو
الركوب مع سائق مخمور.

يشعر
املرء ً
غالبا،
كوالد ،إذا كان
هناك يشء ما ليس
عىل ما يرام!

ما ميكنك
القيام به كوالد

A L KO H O L

بناء عالقة وثيقة .إن العالقة الجيدة بني اآلباء واألبناء تكون ذات أثر واق هنا.
ً
فضوليا ،قم بطرح األسئلة والتحدث مع ابنك عن الكحول.
كن
ً
واضحا! يحتاج األطفال إىل معرفة ما هو الساري ،وما هو املنتظر.
كن
تحدث مع اآلباء اآلخرين ،وقم باالتفاق معهم عىل قواعد مشرتكة للجميع.
ال تقم برشاء الكحول إلبنك وال تقم بدعوته لرشب الكحول.

