ንወላዲ ሓቓዊ ጽሑፋዊ ወረቐቲ 2:

ውላደይ ሓደገኛ እጸ ይጥቐም’ድዩ?
ሓደገኛ እጸ ንናይ ሰብነት ከምኡ'ውን ኣተሓሳስባ ንክልውጥ
ብጀኻ መግቢ ዝውሰድ ካልእ ሰበስታንስ ንጥረነገር እዩ።

ሓደ ሰብ ሓደገኛ እጸ መዓዝ ከምዝጥቐም
ንምንጋር ኣጸጋሚ እዩ።. ናይ ስሚዒት ወይኻዓ
ባሕሪ ምልውዋጥ ምክንያት ናይ ሓደገኛ እጸ
ምጥቓም ክኸውን ይኽእል፤ ከምኡ’ውን
ምስናይ ሓደገኛ እጸ ምጥቓም ምንም
ዘይተዛመደ ብኻልእ ነገር ዘይምፅዋር ክኸውን
ይኽእል።
ብሓደሓደ ባሕሪታት ምኽንያት ክመጽእ
ዝኽእል ዚካተት፡
• ድኻም ወይኻዓ ናይ ምድቓስ ከይዲ
ምልዋጥ
• መሓዙትን ንማሕበራዊ ሥራሕቲ ምልዋጥ
• ሕጽረት ሓይሊ
• ዘይምዝራብን ምስ ስድራቤት ርክቢ
ጠጠው ምባል
• ናይ ስሚዒት ምልውዋጥ
• ንሕቶታት መልሲ ንምሃብ ፍቓደኛ
ዘይምዃን
• ካብ ቤት ትምህርቲ ምትራፍ፤ ንናይ
ዲሲፕሊን ሥርዓት ጉዳያት ወይኻዓ
ንውጽኢት ነጥቢታት ዘይምቕባል።
• ካብ ባህሪ ወጻኢ ምዃን
• ዘይእመን
• ጸገም ምስ ፖሊስ.

ኵነታት ስሚዒት ዝልውጡ ናይ ስነ-ኣእምሮ ዘነቃቅሕ/
psychoactive ሓደገኛ እጸታት ብናይ ሓደ ሰብ ኣተሓሳስባ
ኵነታ፤ ስሚዒትን ባሕሪያት ጸገም ክፈጥሩ ይኽእሉ።

ውላደይ ሓደገኛ እጸ ምጥቓም እንተፈሊጠ እንታይ ክገብር ኣለኒ?
ናብ ውሳነ ቐዲምካ ካብምኻድ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር ምስ ኣቶም ብምዝርራብ እንታይ ይግበር ከምዘሎ
ምፍላጥን እሞ ንኣቶም ሓገዝ ርግጸኛ ንምዃን መገዲ ሜላ ምድላይ። (ንዝበለጸ መረዳእታ ኣብ ወላዲ
ሓቓዊ ጽሑፋዊ ወረቐቲ 1 ንምርኣይ: ብዛዕባ ኣልኮሆልን ካልኦት ሓደገኛ እጸታት ምዝርራብ ኣብ SDERA
ዌብሳይቲ ይርከብ።)
ውላድካ ነቲ ዝጥቐመሉ ሓደገኛ እጸ ምሳኻ እንተዘራሪቡካ፤ ኣስተውእሉ፡ መብዛሕትኡ ዝውሰድ ሓደገኛ
እጸ ማለት ከም ንመርመራ ዝጥቐሙ ሓደገኛ እጸታት ኩልግዘ ናብ ጸገማት ወይኻዓ ጽግዕተኛ ናብ ምዃን
ኣይመርሕን እዩ።

ብዛዕባ ሓደገኛ እጸ ምጥቓም ምስውላድኻ ክትዘራረብ እንከሎ:
ንምዝርራብ ግዘን ቦታ ምምራጽ
ብዛዕባ ሓደገኛ እጸታት ምስውላድኻ ንምዝርራብ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል። ናይ ውላድኻ ስሚዒት
ምሳኻ ንምዝርራብ ምቹው ዝኾነሉ ግዘ ምርካብ። እንታይ ዓይነት ሓደገኛ እጸታት ከምዝፈተኑን ክጥቐሙ
እንከሎ እንታይ ከምዝስምኦም ምሕታት። ንሳቶም እንታይ ከምዝብሉ ብጥንቓቐም ምስማእን ሕድእ ኢልካ
ምዝራብ። ንስኻ እንተተበሳጨኻ ወይኻዓ ብጣዕሚ ትቓወም እንተኾይንካ ግልጺን ሓጋዚ ዝኾነ ዘረባ
ንምኽያድ ኣይኻኣልን እዩ።
ንዘሎ ሻቕሎት ተቐቢልካ ምዝራብ
ብዛዕባ ውላድኻ ሓደገኛ እጸ ምጥቓም ንዘሎ ሻቕሎት ምዝራብ። ውላድኻ ካልእ ጸገማት እንተሃልይዎ፤
ምሳኻ ክዘራረበሉ ምትብባዕ። እንታይ ከምዝዛረቡ ንምስማእ ምድላውን እሞ መልሲ ክትህብ እንከሎ
ሚዛናዊ ገምጋም ብምሃብ ከይኾነስ ንስኻ ከምተጨነካን እሞ ን ኣቶም ዝኸውን ጽቡቕ ጥራይ ከምትደሊ
ብዘርኢ መገዲ ይኸውን። ውላድኻ ምስኣቶም ከምዝኾንካ ይፍለጡ እሞ ብሓባር ንቕድሚት ሜላ ምድላይ
ይኻኣል። ካብ ኣልኮሆል ወይኻዓ ካልእ ሓደገኛ እጸ ጠጠው ከብሉ ብዘይጸገም ንምጽናሕ ዝሕግዝ። ነዞም
ብሓባር ምሥራሕ። ከምኡ‘ውን ሓገዝ ንምርኻብ ንድፊ ክትውጽኡ ትኽእል ስለዙይ ንሳቶም ወይኻዓ
ዓርኪ መሓዛ ድሕሪ ኣልኮሆል ወይኻዓ ሓደገኛ እጸ ምጥቓም ወይኻዓ ኣብዝኾነ ህጹጽ ሓደጋ እዋን ጸገም
ከጋጥሞም እንከሎ እንታይ ከምዝገብሩ ይፈልጡ እዮም።

ናብ ጕርዝውና ወይኻዓ ኣጸጋሚ ግዘ ንዝሓልፉ
መንእሰያት ካብዞም ባህሪያት መብዛሕትኡ
ዝተለምደ ከምዝኾነ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

www.sdera.wa.edu.au/methamphetamine

ሓገዝን ምኽሪ ምድላይ
ንስኻ ጥራይ ኣይኾንካን። ብዘለኻ ኵነታ ብጣዕሚ ጽቡቅ ሓገዝ ንምርካብ
ክትጥቐመሉ ትኽእል ኣገልግሎታት ኣለው። ከምኡ'ውን ንሓኪምካ፣ ብናትኻ
ከባቢ ናይ ማሕበረሰብ ኣልኮሆልን ሓደገኛ እጸ ኣገልግሎት ክተዘራርብ
ትኽእል ወይኻዓ:

ንዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ
SDERA
ስልኪ:
(08) 9402 6415
ኢሜል:
sdera.co@education.wa.edu.au
ዌብሳይቲ: www.sdera.wa.edu.au
ናይ ኣውስትራሊያ ኣልኮሆልን ሓደገኛ እጸ ፋውንዴሽን
ዌብሳይቲ: www.adf.org.au
ምፍላጥ ንሓደገኛ እጸ
ዌብሳይቲ: www.drugaware.com.au

ንሓገዝ
ናይ ሓገዝ መስመር/Meth Helpline
ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኣብ ሰሙን 7 መዓልታት ብናጻን
ምስጢራዊ ብዝኾነ መማኽርቲን ናብ ዝምልከቶ ምልኣኽ
ስልኪ:
1800 874 878
ኢሜል:
alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
ዌብሳይቲ: alcoholdrugsupport.mhc.wa.gov.au
ብኣልኮሆልን ሓደገኛ እጸ ናይ ደገፍ መስመር
ስልኪ:
(08) 9442 5000
ስልኪ:
1800 198 024 (ኣብ ሃገረሰብ ኾይኖም ንዝድውሉ)
ኢሜል:
alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
ንወለዲን ስድራቤት ናይ ሓደገኛ እጸ ደገፍ መስመር
ስልኪ:
(08) 9442 5050
ስልኪ:
1800 653 203 (ኣብ ሃገረሰብ ኾይኖም ንዝድውሉ)
ኢሜል:
alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
ንኣቦርጂናል ኣልኮሆልን ሓደገኛ እጸ ኣገልግሎት
ስልኪ:
(08) 9221 1411
ኢሜል:
info@aada.org.au
ዌብሳይቲ: www.aads.org.au

ናይ ትርጉም ኣገልግሎታት
እንግሊዝኛ ናይ መጀመርታ ቛንቛኹም እንተዘይኾይኑ
ብናጻ ናይ ትርጉም ደገፍ ብናይ ትርጉምን ኣስተርጓማይ
ኣገልግሎት ኣቢሉ ክትረኽቡ ትኽእሉ።
ስልኪ: 131 450

ናይ ምዝራብ ወይኻዓ ምስማእ ጸገማት
ዘይትሰምእ ጸማም እንተኾይንካ፤ ወይኻዓ ናይ ምስማእ
ወይኻዓ ምዝራብ ጕድለት ጸገም እንተሃልዩካ ንሃገራዊ
መተሓላለፊ ኣገልግሎት ኣዛርቡ።
ስልኪ:
1800 555 660
ኢሜል:
helpdesk@relayservice.com.au
ዌብሳይቲ: www.relayservice.gov.au

