Crime Prevention Fact Sheet (Ice) – Persian/Farsi

سری نشریات پلیس نیو سات ویلز برای پیشگیری از جنایت

مواد مخدر – آیس

آیس .تلفن شما میتواند تفاوتی را ایجاد کند
تولید و تامین آیس در جوامع ما مشکل رو به افزایشی است.

آیس ،یک نوع خیلی خالص متیل امفتامین ،یک داروی محرک است .آیس به شدت اعتیاد آور است و میتواند باعث
مشکالت ذهنی و جسمی شدیدی بشود ،به ویژه اگر به دفعات زیاد یا برای مدتی طوالنی مصرف شود.
آیس ،زندگیها را ویران کرده است .مصرف مرتب آیس میتواند به اختالل در مسیر شغلی افراد ،شکست و اختالل
عملکرد خانواده منجر شود و مصرف کنندگان را از خانوادهها ،دوستان و جامعه شان دورکند .ارتباطی نیر بین آیس
و انواع دیگر جرم ها وجود دارد.

فروش و مصرف آیس در شهرستانها ،حومهها و شهرها در سراسر نیو سات ویلز دیده میشود و آسیب آن نیز در
سراسر ایالت حس میشود.

پلیس برای برخورد با تامین و تولید آیس به کمک شما نیاز دارد .اگر فکر میکنید چیز مشکوکی را دیدهاید ،لطفا ً
به ما بگویید.

از جامعه تان محافظت کنید

■فعالیتهای مشکوک مربوط به مواد مخدر را با متاس گرفنت با کالنتری محل یا تلفن زدن به پیشگیران جرم،
شماره  1800 333 000به پلیس اطالع بدهید.
■رفتار مشکوک را ثبت کنید ،از جمله توصیف و شماره منره اتومبیل.

■مواد شیمیایی ،بوها و اماکن مشکوک را گزارش بدهید .با دیدار از این وبسایت یاد بگیرید که دنبال چه نشانه
هایی بگردیدwww.police.nsw.gov.au :

از خانواده و دوستانتان محافظت کنید

■در باره خطرات مصرف آیس و سایر مواد مخدر خودتان را آگاه کنید و به فرزندانتان آموزش دهید .در زندگی
فرزندانتان درگیر باقی مبانید.
■بخاطر داشته باشید که مصرف آیس یک نفر میتواند روی فرزندان و همسر او اثر بگذارد .از این افراد
پشتیبانی کنید تاامن مبانند.

■اگر کسی که برایتان مهم است یک مشکل مواد مخدر دارد ،زود کمک حرفهای بگیرید منتظر منانید تا به ته
خط برسد .درمانهای موثر وجود دارند ،و مداخله زود هنگام کمک میکند که آسیب به حد اقل برسد.

از کجا میتوان کمک گرفت

■برای اطالعات و پشتیبانی در مورد مواد مخدر به سرویس اطالعات الکل و مواد مخدر ،شماره 1800 422 599
یا  (02) 9361 8000تلفن بزنید.

■از سایت  www.yourroom.com.auدیدن کنید تا در باره مواد مخدر ،اثرات آن و طرز کمک گرفنت اطالعات
به دست آورید.

برای اطالعات بیشتر در باره پیشگیری از جرم از ما در این سایت دیدن کنید
www.police.nsw.gov.au

ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری.

ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ.

