
ً "آيس". إن مكاملتك ميكن أن حتّقق فرقا

سلسلة منع وقوع اجلرائم تقّدمها قوة شرطة نيو ساوث ويلز
س"

ت - "آي
خملّدرا

ا

يُعتبر إمداد اخملّدر "آيس" وتصنيعه في مجتمعاتنا مشكلة متنامية.

و"آيس" هو نوع صاٍف بشكل خاص من مادة مثيألمفيتامني، الذي هو مخّدر منّبه. وهو يسّبب اإلدمان الشديد وميكن أن 
يؤدي إلى مشاكل عقلية وبدنية خطيرة، خصوصاً إذا كان استخدامه بصورة متكرّرة أو على مدة طويلة من الزمن. 

ومن املعروف عن اخملّدر "آيس" أنه يخرّب حياة الناس. وميكن الستخدامه بشكل منتظم أن يؤدي إلى وقوع اضطرابات في 
الوظائف وانهيارات وخلخلة في احلياة العائلية وإلى انعزال مستخِدميه عن أفراد عوائلهم وأصدقائهم ومجتمعهم. 

كما أن هناك رابط بني "آيس" وأنواع اجلرائم األخرى. 

يتم بيع "آيس" واستخدامه في البلدات والضواحي واملدن في أنحاء نيو ساوث ويلز، كما أن الوالية بأكملها تشعر بأضراره. 

إن الشرطة بحاجة إلى مساعدتك ملواجهة إمداد اخملّدر "آيس" وتصنيعه. إذا كنت تعتقد أنك رأيت شيئاً يثير الشبهات، 
نرجو إخبارنا.

احمِ مجتمعك 
■ أخبر الشرطة باألفعال املثيرة للشبهات بشأن اخملّدرات وذلك باالتصال مبخفر الشرطة احمللي أو باالتصال مبجموعة 	

مكافحة اجلرمية على الرقم 000 333 1800. 

■ سّجل التصرفات املثيرة للشبهات مبا فيها األوصاف وأرقام السيارات. 	
■ أبلغ عن املواد الكيميائية والروائح واملباني املثيرة للشبهات. اعرف اإلشارات التي يجب أن تكون منتبهاً لها وذلك 	

www.police.nsw.gov.au :بزيارة املوقع

احمِ عائلتك وأصدقاءك 
■ عّلم نفسك وعّلم أوالدك عن اخملاطر التي ينطوي عليها استخدام "آيس" واخملّدرات األخرى. ابق على تواصل مع 	

حياة أوالدك. 

■ تذّكر أن استخدام شخص خملّدر "آيس" ميكن أن يؤثر على أطفاله وزوجه. ادعم هؤالء األشخاص لكي يبقوا في 	
مأمن. 

■ اطلب املساعدة املهنية في مرحلة مبكرة إذا كان لدى أحد األشخاص الذين يهّمك أمرهم مشكلة في موضوع 	
اخملّدرات. ال تنتظر إلى أن يصلوا "إلى الدرك األسفل من املشكلة". تتوّفر عالجات فّعالة، كما أن التدّخل املبكر 

يساعد على احلّد من األضرار.

من أين حتصل على مساعدة 
■ اتصل بخدمة معلومات الكحول واخملّدرات (ADIS) على الرقم 599 422 1800 أو 8000 9361 (02) للحصول 	

على املعلومات والدعم بشأن اخملّدرات. 

■ تفّقد املوقع www.yourroom.com.au لكي تعرف عن اخملّدرات وتأثيراتها وكيفية احلصول على مساعدة. 	

  لالّطالع على مزيد من املعلومات عن منع اجلرمية تفّقد 
www.police.nsw.gov.au موقعنا على العنوان
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