
အရက္ႏွင့္ အျခား မူးယစ္ေဆးမ်ားသည္ 
လူတိုင္းအား မတူကြ ဲျပားစြာျဖင့္ 
သက္ေရာက္မႈရွသိည္။ ဤေဆးမ်ားကို 
သံုးစြသဲည့္အခါ လူမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွာ 
အတူတူ မျဖစ္ႏုငိ္ေကာင္း မျဖစ္ႏိုင္သည့္အျပင္ 
အလြန္ပင္ ကြ ဲျပားျခားနားႏုငိ္ပါသည္။ 

အရက္ႏွင့္ အျခား မူးယစ္ေဆး 
သံုးစြမဲႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တြအဲက်ဳးိဆက္မ်ားကို 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းအတြလဲိုက္အားျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္ရပါသည္၊ ၎အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ- 

• မူးယစ္ေဆးကို သံုးစြေဲနေသာ လူ – 
အသက္အရြယ္၊ ယခင္ ေဆးသံုးစြမဲႈ၊ 
အမ်ဳးိသား သို႔မဟုတ္ အမ်ဳးိသမီး၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ 
ဝမ္းနည္းမႈ၊ စိတ္အတင္းအက်ပ္ရွမိႈ

• မူးယစ္ေဆးကို သံုးစြသဲည့္ ေနရာ – 
သူတို႔မွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
သူစိမ္းမ်ားတို႔ႏွင့္အတူ ဟုတ္မဟုတ္၊ 
ေရစပ္အနီး ဟုတ္မဟုတ္၊ ယာဥ္ေမာင္းရန္ 
ရည္ရြယ္သည္ ဟုတ္မဟုတ္

• သံုးစြသဲည့္ ေဆးဝါး – မည္သည့္ 
မူးယစ္ေဆးျဖစ္သည္၊ မည္ကဲ့သို႔ သံုးစြသဲည္၊ 
အျခား မူးယစ္ေဆးမ်ားႏွင့္ေရာ၍ သံုးစြသဲည္ 
ဟုတ္မဟုတ္

စိတ္ေနစိတ္ထား-ေျပာင္းလဲေစေသာ 
ေဆးဝါးမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလႈ ံ႕ေဆာ္ 
ေဆးဝါးမ်ားဟု ေခၚသည္။ ၎တို႔သည္ 
လူတစ္ဦး၏ စဥ္းစားပံု၊ ခံစားရပံုႏွင့္ 
ျပဳမူပံု နည္းလမ္းကို ထိခိုက္ႏုငိ္သည္။

မူးယစ္ေဆး သံုးစြမဲႈ သံသရာ
မူးယစ္ေဆး သံုးစြမဲႈ သံသရာသည္ 
မူးယစ္ေဆး သံုးစြမဲႈ၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို 
ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ေၾကာင္း ျပသပါသည္။ 

ဤအေၾကာင္းမ်ားကို 
သိရွနိားလည္ျခင္းသည္ 
မူးယစ္ေဆး သံုးစြမဲႈမွာ 
ရႈတ္ေထြးေၾကာင္းႏွင့္ လူတစ္ဦး၏ 
မူးယစ္ေဆး အေတြ႕အႀကံဳမွာ 
အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္စြာ 
ခံစားရၿပီး အျခားလူတစ္ဦးမွာ 
မူးယစ္ေဆး အတူတူႏွင့္ 
ပမာဏအတူတူ သံုးစြႏုဲငိ္ၿပီး 
အဘယ္ေၾကာင့္ ကြ ဲျပားျခားနား၍ 
မေကာင္းေသာ အေတြ႕အႀကံဳ 
ရရွေိၾကာင္း သိရွရိန္ ကြ်ႏုပ္္တို႔အား 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

အမ်ဳးိမ်ဳးိေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ေနရာမ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအုပ္စုမ်ားသည္ 
လူတစ္ဦးအား မူးယစ္ေဆးကို သံုးစြရဲန္ သို႔မဟုတ္ မသံုးစြရဲန္ ဆံုးျဖတ္ရာ၌ လႊမ္းမိုးေကာင္း 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္လည္း တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ေန႔ မတူကြ ဲျပားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ 
အားလံုးသည္ မတူကြ ဲျပားေၾကာင္း သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္ကေလးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးအေၾကာင္းအျပင္ သူတုိ႔၏ မူးယစ္ေဆး သံုးစြမဲႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သင့္တြင္ရွႏိိုင္ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုခု အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုသည့္အခါ သူတို႔၏လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
သာယာဝေျပာေရးကို အာရံုစိုက္ရန္၊ သူတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို နားေထာင္ရန္၊ သင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 
ေျပာျပရန္ႏွင့္ သူတို႔ ႀကံဳေတြ႕ႏုငိ္ေလာက္ေသာ ျဖစ္ႏုငိ္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို အသိေပးရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ 

အမ်ားစုေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာ အရက္ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ား 
ရွမိည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ရိုးရိုးသားသား 
ေျဖၾကားေပးႏိုင္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ထားရွ ိျခင္းသည္ သင့္အေနျဖင့္ သူတို႔အား 
နားလည္ရန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနတြင္ က်ေရာက္သည္ပင္လွ်င္ 
သင္ သူတို႔အတြက္ ရပ္တည္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔အား စိတ္ခ်ေစပါသည္။ (ပိုမိုသိရွလိိုေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မိဘမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္စာရြက္1 ကိုၾကည့္ပါ- အရက္ႏွင့္ အျခား 
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အေၾကာင္းကို သင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိျခင္း SDERA ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္)

ေဆးဝါး 

တစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢ ိဳလ္ ပတ္ဝန္က်င္အေနအထား

မူးယစ္ေဆးဝါး 
သံုးစြမဲႈ 

အေတြ႔အႀကံဳ

မူးယစ္ေဆး အေၾကာင္းသာလွ်င္ မဟုတ္ပါ

www.sdera.wa.edu.au/methamphetamine

မိဘမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ စာရြက္ 3- 

ေဆးဝါးဆိုသည္မွာ အစားအစာမွလြ၍ဲ ၄င္းကိုသံုးစြကဲာ ကိုယ္ခႏၶာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိတ္ 
လုပ္ကိုင္ပံုနည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲေစသည့္ အရာကို ဆိုလိုသည္။ 

အရက္သည္လည္း 
မူးယစ္ေဆးျဖစ္သည္ကို သင္ 

သိခဲ့ပါသလား။

Saving Lives Together



ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အကယ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ သင္၏ 
ပထမ ဘာသာစကား မဟုတ္လွ်င္ သင္သည္ အခမဲ့ 
ဘာသာျပန္ အေထာက္အကူကို ဘာသာျပန္ႏွင့္ 
စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Translating and 
Interpreting Service) မွတစ္ဆင့္ ရရွႏိိုင္ပါသည္။ 
ဖုန္း-   131 450

ႏႈတ္အသံထြက္ သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရံု 
အခက္အခဲမ်ား

အကယ္၍သင္သည္ နားမၾကားသူ 
သို႔မဟုတ္ နားအၾကားအာရံု သို႔မဟုတ္ 
စကားအေျပာခ်ဳ႕ိယြင္းသူ ျဖစ္လွ်င္၊ 
အမ်ဳးိသားတစ္ဆင့္ေခၚ ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ပါ။
ဖုန္း-            1800 555 660
အီးေမးလ္-     helpdesk@relayservice.com.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.relayservice.gov.au

အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ရွာေဖြပါ။

သင္ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါ။ သင့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍  
အေကာင္းဆံုး အကူအညီကို ရရွရိန္ သင္ ရယူႏိုင္ေသာ  
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား ရွ ိၾကပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ ဆရာဝန္၊ သင့္  
ေဒသ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန 
တို႔ကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ ္

အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 

SDERA
ဖုန္း-            (08) 9402 6415
အီးေမးလ္-    sdera.co@education.wa.edu.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.sdera.wa.edu.au 

ၾသစေၾတးလ်န္း အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေ 
ဖာင္ေဒးရွင္း 
ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.adf.org.au

မူးယစ္ေဆးဝါး အသိရွပိါ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.drugaware.com.au

အကူအညီ အတြက္

Meth Helpline
24 နာရီ 7 ရက္ လုပ္ေပးသည့္ အခမဲ့ႏွင့္ 
အခ်က္အလက္လွ်ဳ႕ိဝွက္စြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ရည္ညႊန္းလႊပဲို႔ေပးျခင္း 
ဖုန္း-            1800 874 878
အီးေမးလ္-    alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္- alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au 

အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အေထာက္အပံ့ ဖုန္းလိုင္း
ဖုန္း-            (08) 9442 5000
ဖုန္း-            1800 198 024 (ေက်းလက္မွ ဖုန္းေခၚသူမ်ား)
အီးေမးလ္-     alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au

မိဘႏွင့္ မိသားစု မူးယစ္ေဆးဝါး အေထာက္အပံ ့ဖုန္းလိုင္း
ဖုန္း-            (08) 9442 5050
ဖုန္း-            1800 653 203 (ေက်းလက္မွ ဖုန္းေခၚသူမ်ား)
အီးေမးလ္-    alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au

အဘိုရင္းဂ်င္း အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန
ဖုန္း-            (08) 9221 1411
အီးေမးလ္-     info@aada.org.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.aads.org.au


