الکو ل

آیا نگران هستید که فرزند
نوجوان تان الکول مصرف
می کند؟
این جزوه در بارۀ الکول بوده و هدف آن ارائه حمایت و معلومات به شما
در مورد نحوۀ کمک شما به فرزند نوجوان تان است.
الکول یک زهر است که به مغز آسیب می رساند .مغز جوانان در برابر این
تاثیر حساس است زیرا مغز حتی تا  25سالگی رشد می کند.
الکلول برای بدن خطرناک بوده و می تواند باعث ایجاد آسیب ها و امراض
مختلف گردد .الکول همچنان تاثیر مست کننده نیز دارد و باالی قدرت تشخیص
افرادی که آن را می نوشند ،تاثیر می گذارد.
جوانان خود اظهار می دارند زمانی که آنها الکلول می نوشند در مقایسه به
زمانی که این کار را انجام نمی دهند ،بیشتر با مشکالت روبرو می شوند .این
می تواند به طور مثال ارتباط بگیرد به دعوا ،خشونت ،حادثات ،رابطۀ جنسی نا
خواسته ،رانندگی در حالت مستی یا همسفر شدن با یک رانندۀ مست.

حقایق
	برای این که بتوانید از ( Systembolagetشرکت انحصاری دولتی فروش
مشروبات الکولی) الکول خریداری کنید ،باید 20ساله باشید.
برای این که بتوانید در رستورانت الکول بدست بیآورید باید  18ساله باشید.
هنگام فروش ( folkölبییر/آبجو) سن  18سالگی اعتبار دارد.
	شخص که برای یک شخص زیر سن الکول می فروشد یا خرید می کند ،می توواند
به جزا پرداخت جریمۀ نقدی یا هم زندان محکوم شود.

به عنوان والدین چه کاری
را می توانم انجام بدهم؟
کوشش کنید در زندگی روزمره در مورد همه چیز صحبت کنید.
به این ترتیب این امکان بدست می آید تا در مورد موضوعات مشکل تر،
مانند الکول ،مواد مخدر یا هم سکس صحبت کنید .سوال های را بپرسید
و گوش بدهید .یک رابطۀ نزدیک ،اثر محافظت کننده دارد.
	صریح باشید! کودکان نیاز دارند در مورد آنچه که اعتبار دارد و توقع برده
می شود ،بدانند.
	برای دریافت حمایت با والدین دیگر صحبت کنید و روی مقررات رفتاری
مشترک به توافق برسید.
	برای افراد نابالغ الکول نخرید و جوانان خود را به الکول دعوت نکنید.

!
معلومات مفید
همه جوانان الکول نمی نشوند .تعداد زیاد جوانان می خواهند کامالَ از آن پرهیز
کنند .اکثریت شاگردان صنف نُه تا هنوز الکول ننوشیده اند.
این که والدین می توانند با دعوت نمودن به الکول از حساسیت موضوع بکاهند،
یک افسانه است .بر عکس بررسی ها نشان می دهد که جوانان که از طرف
والدین خود به نوشیدن الکول دعوت می شوند در مقایسه به آنهایی که والدین
شان آنها را به نوشیدن الکول دعوت نمی کنند ،بیشتر می نوشند .همچنان بر
اساس بررسی ها اکثریت جوانان چنین فکر می کنند که خریدن الکول توسط
والدین برای فرزندان نابالغ شان ،کار نادرست است.

احصائیه
تعداد شاگردان صنف  9و مکتب لیسه (جمنازیوم) که در جریان  12ماۀ اخیر حد
اقل یک بار الکول نوشیده اند:
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اگر سوال های داشته باشید و یا بخواهید کمک بدست
بیآورید ،نزد چه کسی می توانید مراجعه کنید؟
ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان در ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺗﺎن ﯾﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻤﻮن
ﯾﺎ ﺷﮭﺮداری ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

Alkoholhjälpen.se
Youmo.se
1177.se

