
Buz. Aramanız fark yaratacaktır
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Suça ilişkin bilgi sağlamak üzere. İsim vermeden sağlanabilir.Acil olmayan durumlar için.Acil veya yaşamı tehdit eden durumlar için.

Toplumumuzda buz tedariki ve üretimi, büyüyen bir sorundur.

Buz, uyarıcı bir uyuşturucu olan metilamfetaminin özellikle saf bir şeklidir. Yüksek ölçüde bağımlılık 
yapar ve özellikle sık sık veya uzun süre kullanılırsa ciddi akli ve bedensel sorunlara neden olabilir. 

Buzun yaşamları mahvettiği bilinmektedir. Düzenli buz kullanımı mesleklerin aksamasına, 
ailelerin yıkılmasına ve işlev bozukluğuna yol açabilir ve kullanıcıları ailelerinden, dostlarından ve 
toplumlarından soyutlar. Buz ile diğer tür suçlar arasında da bağlantı vardır. 

Buzun satışı ve kullanımı tüm NSW’deki kasabalarda, semtlerde ve kentlerde olur ve zararları tüm 
eyalette hissedilir. 

Buzun sağlanması ve üretimi ile mücadele için polisin sizin yardımınıza ihtiyacı vardır. Kuşkulu bir 
şey gördüğünüze inanıyorsanız, lütfen bize haber verin.

Toplumunuzu koruyun 
■■ Yerel polis karakolunuzla ilişkiye geçerek veya 1800 333 000’dan Crime Stoppers’ı arayarak, kuşkulu 

uyuşturucu etkinliği hakkında polisi BİLGİLENDİRİN.

■■ Tanımlar ve araç plaka numaraları dahil kuşkulu davranışları KAYDEDİN.

■■ Kuşkulu kimyasalları, kokuları ve tesisleri BİLDİRİN. Şu siteyi ziyaret ederek ne gibi belirtileri 
arayacağınızı öğrenin: www.police.nsw.gov.au

Ailenizi ve arkadaşlarınızı koruyun 
■■ Kendinizi BİLGİLENDİRİN ve buz ve diğer uyuşturucuları kullanmakla ilişkili riskler hakkında 

çocuklarınızı eğitin. Çocuklarınızın yaşamlarıyla ilgilenmeyi sürdürün 

■■ Bir kişinin buz kullanımının onun çocuklarını ve eşini etkileyebileceğini UNUTMAYIN. Güvende 
kalmak için bu insanlara destek olun 

■■ Önemsediğiniz bir kişinin uyuşturucu sorunu varsa, profesyonel yardım İSTEYİN. ‘En düşük 
düzeye’ düşmelerini beklemeyin. Etkili tedaviler mevcuttur ve erken müdahale zararların en aza 
indirilmesine yardım eder.

Nereden yardım alınabilir 
■■ Uyuşturuculara ilişkin bilgi ve destek için Alkol ve Uyuşturucu Bilgilendirme Servisi’ni (ADIS) 

1800 422 599 veya (02) 9361 8000 numaralı telefonlardan ARAYIN.

■■ Uyuşturucular, etkileri ve nasıl yardım alınacağına ilişkin bilgi için www.yourromm.com.au sitesini 
ZİYARET EDİN. 

Suç önlemeye ilişkin daha fazla bilgi için bizi  
www.police.nsw.gov.au sitesinde ziyaret edin.
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http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/drugs/do_you_have_a_drug_house_in_your_street

