مشروبات الکلی

آیا نگران هستید نوجوان
تان مشروبات الکلی مصرف
می کند؟
این بروشور در بارۀ مشروبات الکلی است و هدف آن اطالع رسانی و حمایت از
شما در چگونگی کمک به نوجوانتان است.
الکل یک سم است که به مغز آسیب می رساند .مغز افراد جوان به تأثیر حساس
است ،زیرا مغز تا سن  ۲۵سالگی رشد می کند.
الکل برای بدن سم است و می تواند باعث آسیب ها و بیماری های مختلف شود.
الکل همچنین اثر مست کننده دارد و بر قوه تشخیص و قضاوت فرد تأثیر می گذارد.
خود جوانان اظهار می کنند که وقتی مشروب می نوشند در مقایسه با زمانی که
مشروب نمی نوشند با مشکالت بیشتری مواجه می شوند .این مشکالت می تواند
بطور مثال نزاع ،خشونت ،تصادفات ،رابطه جنسی ناخواسته ،رانندگی در حالت مستی
یا ماشین سواری با راننده مست باشد.

حقایق عینی
	برای خرید مشروبات الکلی از فروشگاههای دولتی انحصار مشروب باید  ٢٠سال سن
داشته باشید.
	برای سفارش مشروب در رستوران باید  ١٨سال سن داشته باشید.
	در فروشگاههای مواد غذائی برای فروش آبجو معمولی سن  ١٨سال صِ دق می کند.
	کسی که به افراد زیر سن مشروبات الکلی بفروشد یا برای آنان خریداری کند ممکن
است به مجازات جریمه یا حبس محکوم شود.

من به عنوان پدر/مادر چکار
می توانم بکنم؟

سعی کنید در بارۀ همه امور زندگی روزمره صحبت کنید .به این ترتیب طبیعتاً
مورد چیزهای دشوارتر مانند مشروبات الکلی ،مواد مخدر یا رابطه جنسی نیز
صحبت می کنید .سوال کنید و گوش کنید .یک رابطه صمیمی اثر محافظتی دارد.
	واضح و صریح باشید! کودکان باید بدانند چه مقرراتی دارد و از آنها چه انتظاری
می رود.
	برای دریافت حمایت با سایر والدین صحبت کنید و برای تعیین مقررات رفتاری
مشترک باهم به توافق برسید.
	برای نوجوانان خود مشروب نخرید نکنید و به آنها مشروب تعارف نکنید.

!

خوب است بدانید
همه جوانان الکل مصرف نمی نوشند .بسیاری از جوانان تصمیم می گیرند که از
نوشیدن مشروب کام ً
ال خودداری کنند .اکثر دانش آموزان کالس نهم مشروبات الکلی
ننوشیده اند.
این واقعیت ندارد که والدین می توانند با تعارف کردن مشروبات الکلی موضوع را کم
اهمیت جلوه دهند .برعکس ،مطالعات نشان میدهد که جوانانی که از والدینشان به
آنها مشروبات الکلی تعارف می کنند نسبت به کسانی که از والدین خود مشروب دریافت
نمیکنند ،الکل بیشتری مصرف میکنند .بر اساس بررسی ها ،اکثر جوانان نیز فکر می
کنند که خریداری مشروبات الکلی توسط والدین برای فرزندانشان اشتباه است.
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نسبت دانش آموزان سال نهم و دبیرستان که حداقل یک بار در  ۱۲ماه گذشته
مشروبات الکلی مصرف کرده اند:
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اگر سوالی دارید یا کمک و پشتیبانی می خواهید به چه
کسی می توانید مراجعه کنید؟
ﺑﺎ واﺣد ﺗﻧدرﺳﺗﯽ داﻧش آﻣوزان در ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ،ﻣرﮐز ﺑﮭداﺷت
ﯾﺎ اداره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐﻣون ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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