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ند 2016.تالا يو ما يف حياتهم، يف فيسرت ة ات مرا مخدرخذوميذ الذين أنسبة التال

ا الكانابيس.  خذوا قد أات كانوا املخدرخذوأكرث من 90 % من الذين أ

ند 2016 ، ك آ ن  تالا يوات يف فيسرتخذ املخدرجع: عادات أاملر
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Mottagningsgruppen 
0520-49 58 00
 

Rådgivningen Oscar 
20 % 0520-49 54 10, tisdagar 17.00-20.00
 

oscar@trollhattan.se
 

14 % 
Alkohol- och drogrådgivningen Pilen 
0520-49 72 40
 
pilen@trollhattan.se
 

6 % 
5  % 

Drogförebyggande samordnare 
0520-49 71 37
 

www.trollhattan.se/drogforebyggande ً

الدين - خاص بالو

 )القنب(ل الكانابيس حو

www.trollhattan.se/drogforebyggande
mailto:pilen@trollhattan.se
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قائع الو
 بني الشباب. عاكرث شيوات األو القنب هو من املخدرن الكانابيس أإ

و و بيعه أاعته أرزمر يخص األاء كان سوع وغري مرشمري يشء يتعلق بالكانابيس هو أن أإ

و تخزينه أاستخدامه وأه اؤرش

 يف داجوى بكثري من الكانابيس الذي كان موقوم أاملستخدم اليوع ون الكانابيس املباإ

السبعينات- 

عشاب املجففة كب من األايد، يرتبشكل متزع ويستخدم صبح يباالذي أن السبايس، وإ

ى من الكانابيس و صعوبة اكتشافه عن قون السبايس أصطناعي. إشها بالكانابيس االالتي تم ر

ات أكرب. طريق اختبار املخدر

ن السجائر العادية. خنوا يف البداية يدن الكانابيس كانوخنون معظم الشبان الذين يدإ

ة. ل مروا الكانابيس ألخنول عندما دثري الكحوا تحت تأالعديد كانو

صدقاء و أصدقاء أل عىل الكانابيس هي من خالل األللحصوعا كرث شيون الطريقة األإ

ت الخاصة. حيان خالل الحفاليف كثري من األصدقاء واأل

اقبة قم باملر
ذا كان فة ما إمهات معراألباء ون من الصعب عىل اآلن يكوميكن أ

اء ن الحمرالعيوة ومباالالالن التعب ون الكانابيس. إهم يتعاطوبناؤأ

ئم تعاطين من عالن تكوج ميكن أاتقلبات املزة للسكريات والشهوو

اهقة بكل بساطة! ئم املرلك من عالن كذن تكونها ميكن أال أات إاملخدر

سهل اكتشاف ملحقات التعاطي. ميكن البدء يف البحث عن مبا من األر

خني السجائر م الشبان بتدن يقونه من النادر أق لف السجائر، حيث أرو

لك حيث رش هام كذسة مؤن ما يحدث يف املدرنفسهم. إنها بأالتي يلفو

خن الكانابيس ء يدذا كان املريس إنه من الصعب تدبري العمل املدرأ

ات رشسة مؤداء يف املدرسة و ضعف األن التغيب عن املدربانتظام. إ

هامة هنا. 


يشعر 

، ء غالبااملر


ذا كانإالد، كو

هناك يشء ما ليس  


ام! عىل ما ير

إن
الكانابيس اسم

للامريجوانا جامع 
والحشيش وزيت

الكانابيس. 

ثري الكانابيس تأ
ن خنول العديد من الشبان الذين يديقو

نه أمر مينحهم السعادة ون األالكانابيس أ

هو يسبب لهم نوبات من ح، وهم بالفريشعر

ا بعد ذلك حيان، ليصبحوالضحك يف بعض األ

اتثرين التأال أخاء إسرتا باإلوو يشعرًءاأكرث هدو

ليست نفسها بالنسبة للجميع.  

ب غوى غري مرخرثار أيضا آلكن للكانابيس أ

ن ل حيث أوال تزثار قد تبقى وهي آفيها، و

دي إىل التشتت هو ما قد يؤثر ويتأغ الدما

ء سئلة كام لو كان املرد عىل األالرالذهني و

ًيضاء ألد لدى املرن تتوميكن أخر ويف عامل آ

ا، خرشياء التي حدثت مؤكر األصعوبة يف تذ

شياء الجديدة. من تعلم األلك صعوبة يف كذو

لك القلق ب فيها كذغوى الغري مرخرثار األاآل

ضافة إىل ذلك، كتئاب. باإلاالنوبات الذعر وو

ًطانياضة رساد محري موفإن الكانابيس يحو

خان التبغ. أكرث من د

عة دي استخدام الكانابيس ملجموقد يؤ

جتامعية: مشاكل ثار االعة من اآلمتنو

صدقاء و سة و تغيري األيف املدر

ذا كان لدى ابنك ل. إيف املنزمشاكل 

مر غ األتم ابالات ومشاكل مع املخدر

دي إىل ن يؤطة، فإن ذلك ميكن أللرش

خصة ذن رل عىل إصعوبات يف الحصو

و السفر عىل سبيل املثال اىل القيادة أ

ن يرض مريكية. ميكن أيات املتحدة األالالو

ظائف. لك عند التقدم لبعض الومر به كذاأل

ما ميكنك القيام به كوالد؟

ثق بشعورك الداخيل. إذا شعرت أن هناك يشء ما خاطئ، فإن شعورك يكون يف محله عىل األرجح. 

قم باتخاذ موقف وتحدث مع الشاب. اقرأ واجرؤ عىل املناقشة! 

التحدث مع اآلباء اآلخرين. قد يكون من املريح الحصول عىل الدعم والقيام باملناقشة مع بعضكم البعض. 

القيام مبالحظة ما إذا كان ابنك يدخن التبغ، واالمتناع عن دعوته لرشب الكحول. كثريا ما يكون تعاطي 

بالتبغ والكحول.  الكانابيس مرتبطا

قم باالتصال مع بعض املذكورين يف نهاية هذه النرشة إذا كنت تشعر بالقلق أو كانت لديك بعض األسئلة 

حيث ميكن لهم توفري املعلومات والدعم واملشورة. 




