
شیشه. تیلفون کردن شما تاثیر می کند
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برای مواقع اضطراری و خطر حیاتی.برای موضوعات غیر اضطراری.برای ارائه کردن معلومات جنایی، می توان ناشناس باقی ماند.

تهیه و تولید شیشه در جوامع ما یک مشکل روزافزون بشمار می رود.

شیشه یک شکل خالص متاامفتمین، یک مواد مخدر محرک، است. شیشه بیحد اعتیاد آور است و می تواند باعث 
ایجاد مشکالت جدی روحی و روانی گردد، بخصوص اگر بطور مداوم یا دیرمدت استفاده گردد. 

ثابت شده است که شیشه زندگی ها را نابود می کند. استفاده مداوم شیشه می تواند منجر به از بین رفنت زندگی 
کاری و فروپاشی خانواده گردیده و شخص استفاده کننده را از خانواده، دوستان و جامعه منزوی می سازد. همچنان 

رابطه مستقیم بین استفاده شیشه و جرایم موجود است. 

فروش و استفاده شیشه در قریه ها، اطراف و شهر های نیوسوت ویلز اتفاق می افتد، و اضرار آن در سراسر ایالت 
محسوس است. 

پولیس نیازمند کمک شما در قسمت مجادله علیه تهیه و تولید شیشه می باشد. اگر فکر می کنید که چیز 
مشکوکی را مشاهده کرده اید، لطفاً با ما متاس بگیرید.

جامعه تانرا حفاظت کنید 
■ با زنگ زدن به تیلفون 000 333 1800، پولیس را از فعالیت های مشکوک مواد مخدر باخبر سازید.	

■ رفتار مشکوک بشمول مشخصات و منبرپلیت موتر ها را یادداشت کنید.	

■ مواد کیمیاوی، بو ها و مکانهای مشکوک را راپور دهید. با مراجعه کردن به ویب سایت ذیل، بیاموزید که متوجه 	
www.police.nsw.gov.au :چگونه عالیمی باشید

خانواده و دوستان تانرا حفاظت کنید 
■ خود و اطفال تانرا راجع به خطرات احتمالی ناشی از استفاده شیشه و مواد مخدر آگاه سازید. از جزئیات زندگی 	

اطفال تان باخبر باشید 

■ فراموش نکنید که استفاده از شیشه توسط شخص می تواند روی اطفال و خانواده وی تاثیر بگذارد. این چنین 	
اشخاص را کمک کنید تا مصؤن مبانند. 

■ اگر شخصی که به وی عالقه دارید به شیشه اعتیاد پیدا می کند، هرچه زودتر برایش کمک حرفه ای جستجو کنید. 	
منتظر منانید که مشکل وی "به قهقرا" بکشد. معاجله مؤثر موجود است، و مداخله زود هنگام به شخص کمک 

می کند که کمترین صدمات را ببیند.

از کجا می توان کمک دریافت کرد 
■ 	 )ADIS( برای کسب معلومات بیشتر راجع به مواد مخدر و خدمات موجوده با خدمات معلومات مواد مخدر و الکول

به تیلفون 599 422 1800 یا 8000 9361 )02( زنگ بزنید.

■ به ویب سایت www.yourroom.com.au برای کسب معلومات بیشتر راجع به مواد مخدر، تاثیرات آن و شیوه های 	
دریافت کمک مراجعه کنید.

 برای معلومات بیشتر راجع به جلوگیری از جرایم به ویب سایت 
www.police.nsw.gov.au :ما به آدرس ذیل مراجعه کنید
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