
معلومات مهمة ألولياء األمور حول املخدرات بني الشباب

 مدرسة أولياء األمور 
معلومات حول املخدرات

هل لديك أطفال يرتادون املدرسة املتوسطة أو 

املدرسة الثانوية؟ اسأل طفلك عن املخدرات. إذا 

كنت تشعر بالقلق، فإن هناك مساعدة مُُيكن 

الحصول عليها.
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نحن نعلم أن وجود مراهق لديكم قد يكون صعبًا يف بعض األحيان. نحن يف الرشطة نلتقي بالشباب يوميًا ونعرف أيًضا مدى سهولة الحصول عىل 

املخدرات. لهذا السبب قام ماتياس وزمالؤه من الرشطة بتطوير مدرسة أولياء األمور )Föräldraskolan( ملساعدتكم عىل رؤية وتفسري عالمات 

تعاطي املخدرات لدى طفلك املراهق - يف أقرب وقت ممكن. 

يف مدرسة أولياء األمور )Föräldraskolan(، مُيكنك أن تقرأ عن املصطلحات العامية الشائعة للمخدرات وأن ترى صورًا عن ضبط الرشطة 

ملخدرات مختلفة. هل تعلم، عىل سبيل املثال، أن مصطلح spliff يُطلق عىل السيجارة امللفوفة التي تحتوي عىل الحشيش والتبغ؟ أن الكلامت 

femma أو 5a أو näve أو hand أو en hel أو beshlik هي كلامت أخرى لخمسة غرامات من املاريجوانا؟ وأن البنزوديازيبينات تسمى 
أيًضا benzo أو habbar أو bitches أو flödder؟

سوف تتعلم أيًضا كيفية التعرف عىل امللحقات املختلفة املستخدمة والعالمات التي مُيكن أن يظهرها الشخص الذي يتعاطى مخدرات مختلفة. نحن 

نسلط الضوء أيًضا عىل العواقب التي مُيكن أن تؤدي إليها املخدرات وما مُيكنك فعله إذا كنت قلًقا حيال تعاطي طفلك للمخدرات.

هل تشعر بالقلق؟

إذا كنت قلًقا حيال تعاطي طفلك للمخدرات، فهناك العديد من الجهات التي مُيكنك االتصال بها.

مُيكنك االتصال بدليل الرعاية الصحية 1177 أو زيارة املوقع اإللكرتوين se.1177 للحصول عىل املساعدة. 	

	  )studenthälsan( أو هيئة صحة الطالب )elevhälsan( اطلب املساعدة من خالل هيئة الصحة املدرسية 

umo.se :أو عيادة الشباب  

	 kollpasoc.se/ :اتصل بالخدمات االجتامعية يف بلديتك

لدى املنظامت غري الربحية مجموعات دعم لكل من األقارب واألشخاص الذين يعانون من مشاكل اإلدمان. 	

	 polisen.se/tips مُيكنك إبالغ الرشطة عن جرائم املخدرات عىل املوقع اإللكرتوين

يعمل ماتياس هاسيلسرتوم كضابط رشطة وغالبًا ما يقابل الشباب الذين جربوا املخدرات أو يعانون من 

اإلدمان. 

بدأ مدرسة أولياء األمور )Föräldraskolan( يف وسائل التواصل االجتامعي للرشطة إلعطاء صورة 

أوضح عن املخدرات وتعاطيها، ورشح عواقبها. وصلت املنشورات إىل مئات اآلالف من القراء.

مرحًبا!
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الجزء 1: اكتشاف إدمان طفلك

تشمل املخدرات كالً من املواد املخدرة والكحول. ويحظر حيازة املخدرات وتخزينها واستخدامها وإنتاجها )الزراعة عىل سبيل املثال( ورشائها وبيعها. يعترب بيع املرشوبات الكحولية 

أو عرضها عىل األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 20 عاًما أمرًا غري قانوين، ويستثنى من ذلك الحانات واملطاعم حيث يكون الحد األدىن لسن األشخاص الذين مُُيكنهم طلب وتناول 

املرشوبات الكحولية هو 18 عاًما.

وبصفتك وليًا لألمر، قد يكون من الصعب معرفة املخدرات التي يتم تداولها بني الشباب، لذلك نقوم بإدراج امللحقات الشائعة وعالمات تعاطي املخدرات. إذا الحظت أيًا مام ييل، 

فقد يعني ذلك أن طفلك يتعاطى املخدرات.

مجرشة/مطحنة 
املجرشة/املطحنة هي أداة تستخدم لطحن القنب. وتتوفر املجرشة/املطحنة يف هيئة 

معدنية أو خشبية أو بالستيكية. غالبًا ما يكون للمطحنة شكل دائري وتتكون من 

جزأين أو أربعة أجزاء. يتم وضع فتات القنب يف ورقة لف ويتم لفها لعمل سيجارة 

حشيش.

امليزان الرقمي
يستخدم البائعون ميزان رقمي لوزن املخدرات. كام مُيكن للمشرتين استخدام امليزان 

الرقمي للتحقق من كون الكمية صحيحة. ابحث عن بقايا املخدرات عىل امليزان.

علب السجائر 
يف علب السجائر، مُيكن إخفاء سجائر الحشيش الجاهزة أو املدخنة جزئيًا. سيجارة 

الحشيش هي سيجارة تحتوي عىل القنب. 

ورق اللف وغريه 
من امللحقات 

اإلضافية

أنواع مختلفة 
من املجرشة/

املطحنة

ميزان رقمي
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ورق اللف
يتم استخدام ورق اللف، مثل العالمات التجارية مثل OCB و Rizla، يف لف 

السجائر الخاصة. عندما يقوم الشخص بلف سيجارة تحتوي عىل الحشيش، يقوم 

بخلط الحشيش أو املاريجوانا مع التبغ يف ورقة لف ولفها ليتمكن من تدخينها. 

إذا وجدت ورق لف لدى طفلك، فإن األمر ينطوي عىل خطر قيام طفلك بتدخني 

الحشيش. يُباع ورق اللف يف املتاجر التي يتوفر بها التبغ ألي شخص وال يوجد حد 

للعمر لرشاء ورق اللف. 

أكياس ريدالين 
أكياس Redline أو األكياس التي تُغلق بالضغط هي أكياس بالستيكية صغرية 

وشفافة. غالبًا ما يتم تخزين املخدرات يف أكياس أو علب السعوط )السنوز( القدمُية 

أو مظاريف أو علب السجائر أو عبوات العلكة.
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عبوة علكة
علب العلكة هي مكان آخر إلخفاء املخدرات. مُيضغ الكثري من الناس العلكة أو 

يستخدمون العطور إلخفاء الروائح. 

املظاريف
إذا وجدت مظروفًا مبطًنا يف غرفة طفلك، فقد يكون ذلك عالمة عىل أنه تم طلب 

املخدرات عرب اإلنرتنت وتسليمها عرب الربيد. اسأل من أين أىت املظروف.

هواتف بسيطة
يستخدم تجار املخدرات هواتف بسيطة يف التواصل مع املشرتين. تاجر املخدرات 

هو الشخص الذي يبيع املخدرات بشكل غري قانوين )مُيكن أن يُطلق عليه أيًضا 

بالسويدية اسم becknare )الديلر باللغة العربية الدارجة((. قد يتم أيًضا ربط 

حمل عدد كبري من بطاقات الهاتف املحمول SIM بالتعامل مع املخدرات.

تواصل مع البائعني
غالبًا ما يتم االتصال بتاجر املخدرات عرب الرسائل النصية أو وسائل التواصل 

االجتامعي. يستخدم الشباب أيًضا تطبيقات مشفرة مثل Wickr و 

Whatsapp و Signal. يفضل تاجر املخدرات الحصول عىل النقود مقابل 

 .Swish املخدرات، ولكن مُيكنه قبول الدفع عرب

إذا الحظت أن طفلك عىل اتصال بغرباء، أو قام باالتصال بأرقام غري معروفة، فقد 

يكون ذلك عالمة عىل اتصال طفلك بأحد تجار املخدرات. عند طلب املخدرات عرب 

اإلنرتنت، غالبًا ما يتم الدفع بعملة رقمية مشفرة تسمى البيتكوين.

أنواع مختلفة من معدات التدخني للقنب
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املخدرات يف املدرسة
غالبًا ما يتصل األشخاص الذين يبيعون املخدرات بالشباب الذين يرتادون املدرسة. 

مُيكن للطالب بعد ذلك بيع املخدرات للطالب اآلخرين ويف كثري من األحيان يتم 

االتصال دون علم موظفي املدرسة بذلك. 

غالبًا ما يعرف الطالب األشخاص الذين يبيعون املخدرات يف املدرسة، لكن الرشطة 

تجد صعوبة يف الحصول عىل املعلومات منهم. مُيكن جذب الشباب إىل بيع 

املخدرات ألنهم يريدون كسب املال. 

يف البداية مُيكن أن يكون األمر مثريًا، حتى يصبحوا مجربين ويجدون صعوبة يف 

الرتاجع، رمبا بسبب الديون أو اإلدمان.

العالمات العامة لتعاطي املخدرات

عدم اهتامم طفلك باملدرسة 	

أن يكون طفلك متعبًا يف الصباح 	

رسائل غريبة عىل الهاتف أو عىل الكمبيوتر الخاص بطفلك 	

أصدقاء جدد وغري معروفني 	

اختفاء املال 	

يرسل طفلك األموال إىل أرقام غري معروفة 	

يترصف طفلك برسية 	
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الجزء 2: أنواع مختلفة من املخدرات

نقوم هنا بإدراج أنواع مختلفة من املخدرات واألعراض حتى تتمكن من التعرف عىل العالمات التي تشري إىل أن طفلك رمبا يتعاطى املخدرات.

عند استخدام  القنب، يتأثر الدماغ برسعة وتستمر النشوة ملدة أربع ساعات. 

ورائحة القنب قوية وحلوة قليالً، والرائحة يصعب إخفاءها. 

القنب يسبب اإلدمان. إذا تعاطى الشاب املخدر، فغالبًا ما يزداد خطر اإلدمان. 

يؤثر هذا املخدر عىل كل من األفكار واملشاعر. يشعر الكثري من الناس بحالة جيدة 

عند تدخني الحشيش. فهم يشعرون بالهدوء ويسهل عليهم النوم ويختفي األمل 

والقلق. لكنه خطري ألن الدماغ يتأثر. حيث مُُيكن أن تسوء الذاكرة قصرية املدى لدى 

الشخص ويجد صعوبة يف فهم املعلومات. 

القنب
القنب هو أكرث املخدرات شيوًعا يف السويد. ويتم استخراج الحشيش واملاريجوانا من 

نبات القنب. السعر هو 50-150 كرونة سويدية للجرام ويتم تحديده بناًء عىل 

النوع والكمية املشرتاة.

 

يجب االنتباه يف حال:

كانت رائحة املالبس مثل الدخان أو القنب )حلوة قليال( 	

عرثت عىل عالمات ألوراق املاريجوانا 	

قال طفلك أن القنب يجب أن يكون قانونيًا 	

عرثت عىل ورق لف يف جيب طفلك 	

الحشيش

إن الحشيش هو املادة الصمغية التي يتم استخراجها من زهرة نبات القنب. يتم 

ضغط املادة الصمغية يف هيئة كعك أو كرات. مُيكن أن يختلف اللون من البني 

الفاتح إىل البني الداكن، األسود تقريبًا. 

تحقق من أظافر طفلك إذا كنت تشك يف أن طفلك قد تعامل مع الحشيش. إذا 

وجدت أوساًخا بنية اللون، فقد تكون بقايا لحشيش عندما قام طفلك بلف سيجارة 

حشيش أو عمل دبس حشيش.

املاريجوانا

املاريجوانا عبارة عن أزهار جافة والربعم العلوي من نبات القنب. يف بعض األحيان 

يتم استخدام األوراق وأجزاء من الساق أيًضا. لون املاريجوانا أخرض وتشبه التوابل 

العشبية املجففة أو الطحالب.

املزيد من الحقائق حول القنب 

يتم تدخني الحشيش واملاريجوانا يف الغليون أو يف شكل سيجارة. كام أنها متوفرة يف 

أشكال حلوى الهالم أو دبس الحشيش أو يف كبسوالت الزيت للسجائر اإللكرتونية. 

األعراض التي قد تشري إىل أن طفلك رمبا يتعاطى القنب

زيادة معدل رضبات القلب 	

جفاف الفم 	

عيون حمراء 	

سوء النظافة الشخصية 	

عيون المعة 	

اتساع حدقة العني 	

تديل الجفون 	

جائع أو لديه اشتهاء لألشياء الحلوة 	

التحدث كثريًا وبشكل غري واضح 	

ُمتعب 	

نوبات الضحك 	

ويُطلق عىل املاريجوانا يف اللغة الدارجة السويدية أسامء

 Grönt, W, weed, gräs, skunk, dunder, mary jane,
.marie och anna, indian, blue cheese, pollen

ويُطلق عىل الحشيش يف اللغة الدارجة السويدية أسامء

.Brunt, afghan, zutt, töjj, blaze, fett, gås, B

حلوى الدببة بزيت القنبدبس الحشيش السجائر امللفوفة التي 
تحتوي عىل الحشيش

ماريجوانا يف حقيبة حمراء
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الزانور Xanor و الكسالول ksalol )ألربازوالم(
 إن الزانور Xanor و الكسالول ksalol هي أدوية تؤثر عىل الجهاز 

 العصبي لدى الشخص. وينتمي هذان الدواءان إىل مجموعة البنزوديازيبينات 

التي تسمى benzo يف اللغة الدارجة السويدية. يخفف القرص من الهلع والقلق 

واألرق والتوتر. وتجدر اإلشارة إىل أن البنزوديازيبينات لديها تأثري رسيع ومُيكن أن 

تؤدي إىل اإلدمان. 

أي شخص مدمن ولكنه يتوقف عن تناول هذا النوع من املخدرات قد يعاين من 

أعراض انسحابية. نظرًا ألن األعراض االنسحابية لدى البنزوديازيبينات مُيكن أن تكون 

قاتلة، فمن املهم التامس العناية الطبية. ومن الشائع خلط الدواء بالكحول أو غريه 

من املخدرات. يكلف قرص واحد حوايل 10 كرونات. 

يُطلق عىل البنزوديازيبينات و xanor و ksalol باللغة 

السويدية الدارجة: 

 Stavar, blåbär, små blåbär, blå, pix, xanax, habbar,
.bitches, flödder

األعراض التي قد تشري إىل أن طفلك رمبا يتعاطى البنزوديازيبينات

اإلرهاق 	

الصداع 	

الدوخة، ضعف التوازن 	

رسعة الغضب 	

صعوبة الرتكيز 	

جفاف الفم 	

زيادة إفراز اللعاب 	

تصلب املعدة 	

الكسالول

الرتامادول
الرتامادول هو عقار مسكن لألمل يندرج تحت املخدرات. عرثت الرشطة عىل أقراص 

حمراء مكتوب عليها "mg 200 HAB" و "Signature". قد يكون هناك 

فنتانيل يف هذه األقراص. الفنتانيل هو مادة أفيونية اصطناعية مُيكن أن تكون أقوى 

مبئة مرة من املورفني. 

غالبًا ما يستخدم الرتامادول مع مخدرات أخرى، وخاصة الحشيش. يختلف سعر 

القرص ولكنه يرتاوح بني 25 إىل 50 كرونة سويدية.

ويُطلق عىل الرتامادول يف اللغة الدارجة السويدية أسامء

.Lena, tram

ومُيكن أن تؤدي األعراض إىل االكتئاب والحرص النفيس. مُيكن أن تؤدي الجرعة 

الزائدة من الرتامادول إىل تشنجات شديدة أو صعوبة يف التنفس أو الوفاة. 

الرتامادول

األعراض التي قد تشري إىل أن طفلك رمبا يتعاطى الرتامادول

زيادة مستوى الطاقة 	

اإلسهال 	

الغثيان 	

التعرق 	

االرتجاف 	

التشنجات 	

صغر بؤبؤ العني وتديل الجفون 	

التحدث بشكل غري واضح 	

الغثيان  	

تغيري يف الشهية لتناول الطعام 	

تغيري يف الرغبة الجنسية 	

تغيري يف الوزن 	

أمل يف املفاصل  	

صعوبة التبول 	

االرتباك 	

تقلب املزاج 	
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أعراض أكرث شدة للبنزوديازيبينات

صعوبة التنفس. 	

تشنج 	

طفح جلدي 	

عيون صفراء 	

برشة صفراء 	

األمفيتامني
إن األمفيتامني عبارة عن مسحوق أبيض متوفر بدرجات اللون األصفر أو الوردي أو 

الرمادي. غالبًا ما يكون األمفيتامني لزًجا ورائحته قوية من الزهور واملنظفات. كام 

أنه متوفر يف شكل قرص أو كبسولة. مُيكن استنشاق املخدر أو رشبه أو حقنه يف 

الدم. الجرام يكلف 150-400 كرونة. 

يعطي األمفيتامني ثقة متزايدة ويجعل الشخص يشعر بالحامس. أي شخص يتناول 

هذا املخدر قد يكون استيعاب عواقب األمور لديه يسء وقد يزيد الدافع الجنيس 

لديه. يختفي تأثري األمفيتامني بعد فرتة وجيزة. ومن ثم قد يحدث للشخص أعراض 

انسحابية. يتم تخزين األمفيتامني يف الفريزر أحيانًا إلبقائه لفرتة طويلة.

 ADHD يوجد األمفيتامني أيًضا يف أدوية اضطراب فرط الحركة وتشت االنتباه

الشائعة. لذلك، يقوم األشخاص أحيانًا بإعادة بيع أدوية اضطراب فرط الحركة 

وتشت االنتباه ADHD لآلخرين. وهذا أيًضا غري قانوين ورضره مثل رضر 

املخدرات األخرى. 

ملحقات األمفيتامني: 

أكياس بالستيكية صغرية 	

مرشحات عىل شكل قطن أو فلرت سجائر 	

ماصة مقطوعة 	

مرآة عليها بقايا مسحوق 	

مالعق عليها بقايا مسحوق 	

األوراق النقدية امللفوفة 	

الحقن 	

بطاقة ائتامن بزوايا مكسورة 	

ويُطلق عىل األمفيتامني يف اللغة الدارجة السويدية أسامء 

 Speed, tjack, sho, tjosan, ful, klet, vaket, affe, skor,
.billigt, ice

األمفيتامني

اكتئاب 	

أفكار إيذاء النفس 	

صعوبة تذكر األشياء 	

صعوبة التحدث 	

 الهلوسة: يرى الشخص أشياء     	

          غري موجودة

األعراض التي قد تشري إىل أن طفلك رمبا يتعاطى األمفيتامني

زيادة معدل رضبات القلب 	

ارتفاع ضغط الدم 	

رسعة التنفس 	

رسعة الغضب 	

صعوبة الجلوس 	

ضعف التوازن 	

ارتعاش يف الجسم والوجه 	

انخفاض الشهية للطعام 	

الحرص النفيس 	

صعوبة النوم 	

الذهان واإلدراك غري الصحيح للواقع 	

عدم تحرك بؤبؤ العينني 	

برشة متعرقة 	

جفاف الفم 	

 لديه الكثري من الطاقة 	
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األعراض التي قد تشري إىل أن طفلك رمبا يتعاطى الهريوين 

صغر بؤبؤ العينني 	

تديل الجفون 	

التحدث بشكل غري واضح 	

صعوبة التواصل 	

انكامش الجسم  	

يفقد الشخص وزنه ويتجنب الضوء 	

انخفاض معدل رضبات القلب والتنفس ببطء 	

الهريوين البني
يُستخلص الهريوين من نبات خشخاش األفيون. قد يكون هذا النوع من املخدرات 

بني أو أبيض ولكن يف السويد الهريوين البني هو األكرث شيوًعا ومُيكن أن يبدو مثل 

مسحوق أو حجارة أو الطباشري امللون. 

يتم استخدام ورق األلومنيوم لتسخني الهريوين ويتم استنشاق األبخرة املتولدة. 

وتجدر اإلشارة إىل أن الدخان واألبخرة املنبعثة من املخدرات تفوح منها رائحة قوية. 

إذا وجدت ورق ألومنيوم فيه بقعة سوداء، فقد يكون ذلك من بقايا الهريوين. 

يكلف الهريوين حوايل 800 كرونة سويدية لكل غرام. 

مُيكن أن تستمر النشوة ملدة ست ساعات وتعطي شعورًا قويًا بالسعادة. تختفي 

مشاعر القلق واألمل وامللل. وتجدر اإلشارة إىل أن الرغبة يف الحصول عىل املزيد من 

الهريوين تتطور برسعة. وتعاطي جرعة زائدة من الهريوين مُيكن أن يؤدي إىل الوفاة 

أو الشلل. 

ويُطلق عىل الهروين يف اللغة الدارجة السويدية أسامء 

.Häst, horse, jonk, dop, frukt, dope, H, black, smack

األعراض االنسحابية

إن األعراض االنسحابية هي األعراض التي تحدث عندما يصبح الشخص مدمًنا عىل 

أحد أنواع املخدرات، لكنه مل يتعاطاه لفرتة أو يحاول التوقف عن تعاطيه. 

الـ MDMA واألكستايس
غالبًا ما يوجد MDMA يف أقراص األكستايس. تتوافراألقراص بألوان وأشكال 

مختلفة ورموز مختلفة ومُيكن أن تحتوي عىل عدة أنواع من املخدرات. قد يكون 

محفورًا عىل القرص الرمز S، عالمة سوبر مان، وأشياء أخرى. 

يتوفر عقار MDMA النقي يف هيئة مسحوق أو بلورات. وتكون األقراص 

أرخص مثًنا، يف حني تكون البلورات أغىل مثًنا. تبلغ تكلفة القرص حوايل 150 كرونة 

سويدية، بينام تبلغ تكلفة البلورات حوايل 1000 كرونة سويدية للجرام. 

ويؤثر عقار MDMA عىل األفكار واملشاعر والسلوك وقد تختلف مدى الشدة 

لألقراص املختلفة. عند الحصول عىل جرعة عالية، ال يستطيع الجسم ضبط درجة 

حرارته. وعند الجفاف والنشاط البدين مثل الرقص، مُيكن أن ترتفع درجة حرارة 

الجسم بشدة. وتستمر النشوة ما بني ثالث وخمس ساعات. 

قد يشعر أي شخص يستخدم MDMA بالحزن وعدم السعادة. يف بعض 

األحيان يحدث الذهان الذي يجعل من الصعب بالنسبة للشخص التمييز بني الخيال 

والواقع.

ويُطلق عىل MDMA/األكستايس يف اللغة الدارجة السويدية أسامء

.Molly, knappar, glad, XTC, Eva, E, Erik

كبسوالت هريويناإلكستايس

/MDMA األعراض التي قد تشري إىل أن طفلك رمبا يتعاطى

األكستايس

الشعور بسعادة شديدة 	

زيادة التعاطف/الثقة يف اآلخرين 	

زيادة مستوى الطاقة 	

كرب حجم بؤبؤ العينني  	

زيادة معدل رضبات القلب 	

جفاف يف الفم وحركات غريبة باللسان 	

الكثري من العرق 	
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األعراض االنسحابية الشائعة عند تناول الهريوين البني

الشعور باملرض 	

مشاكل يف الرؤية 	

سيالن املخاط من األنف 	

 زيادة معدل رضبات القلب 	
و ارتفاع ضغط الدم   

الكحول
الكحول يسبب اإلدمان متاًما مثل املخدرات. يتناول الشباب أحيانًا الكحوليات 

ليتداخل مع مجموعة الشباب ويبدأ البعض يف رشب الكحول يف وقت مبكر من سن 

املراهقة.

يحدث أن يتناول الشباب املرشوبات الكحولية يف عطالت نهاية األسبوع وحفالت 

التخرج املدرسية واملهرجانات. ومع ذلك، فإن تناول الكحول بني الشباب آخذ يف 

االنخفاض مع مرور كل عام، واليوم ال يتناول معظم الطالب يف الصف التاسع 

املرشوبات الكحولية. 

إذا الحظت أو اكتشفت أن طفلك جرب تناول الكحول، يجب أن تسأل من أين 

أىت بالكحول. وتجدر اإلشارة إىل أن الكحول الذي يشرتيه الشباب يُباع بطريقة غري 

مرشوعة ويبلغ سعر املرشوبات الكحولية حوايل 100 كرونة سويدية للرت.  

التعرق كثريًا 	

الغثيان واإلسهال 	

آالم العضالت واملفاصل 	

صعوبة النوم 	

األعراض التي قد تشري إىل أن طفلك رمبا يتناول املرشوبات 

الكحولية

قلة النوم  	

ذاكرة سيئة 	

تقييم يسء لألمور يؤدي إىل وقوع حوادث 	

مزاج سيئ  	

غالبًا ما ينفذ املال 	

العالمات املتكررة ألعراض تناول الكحول مثل الصداع والغثيان 	
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الجزء 3: عواقب تعاطي املخدرات

إن تعاطي املخدرات لفرتة طويلة مُيكن أن يرض بصحتك، ولكن هناك عواقب أخرى. عىل سبيل املثال، االستبعاد ومواجهة صعوبة يف القدرة عىل اإلعالة واإلجرام املرتبط بتعاطي 

املخدرات. والتعليم أيًضا مُيكن أن يتأثر.

يف السويد، يحظر حيازة املخدرات وتخزينها واستخدامها وتصنيعها ورشائها وبيعها. إنها جرمُية مُيكن أن تؤدي إىل عقوبة بالسجن. 

إذا قابلت الرشطة شابًا يشتبه يف تعاطيه للمخدرات، يتم إجراء تفتيش 

جسدي للشاب. إذا كان عمر طفلك أقل من 18 عاًما، فيجب عليك بصفتك 

وليًا لألمر املشاركة يف االستجواب. كام يتم دعوة الخدمات االجتامعية 

)socialtjänsten( للمشاركة يف جلسة االستامع. 

 ملعرفة ما إذا كان الطفل قد تعاطى املخدرات، يتم أخذ عينة من البول وأحيانًا 

 عينة من الدم. وتظهر نتائج التحليل يف غضون 2-3 أسابيع. إذا مل يظهر لدى 

طفلك أي نسبة للمخدرات يف تحليل الدم، فقد ال يزال الطفل يشتبه يف أنه يبيع 

املخدرات أو ينقلها.

نصائح ألولياء األمور

اطرح األسئلة وتحدث إىل طفلك. 	

ابق مستيقظًا عندما يعود طفلك إىل املنزل. 	

شم مالبس طفلك! مُيكن للعطور والعلكة إخفاء رائحة املخدرات. 	

انتبه إىل ما إذا كان طفلك يستخدم قطرات العني. قطرات العني تخفي احمرار العيون التي تحدث إذا كان الطفل يدخن الحشيش.  	

راقب وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بطفلك. 	

تتبع ما يشرتيه طفلك مقابل مرصوفه األسبوعي أو الشهري. 	

تحدث إىل أولياء األمور اآلخرين وقوموا مبساعدة بعضكم البعض يف مراقبة أطفالكم، واتفقوا عىل القواعد املشرتكة ألطفالكم. 	

تحدث إىل ابنك املراهق حول رأيه بشأن الكحول والحفالت والخروج يف وقت متأخر من الليل. 	

كن قدوة حسنة، أظهر ذلك من خالل عاداتك الخاصة بتناول الكحول.  	

كن مستعًدا للخروج يف املساء إذا حدث يشء ما. 	

اتصل بالرشطة إذا حدث أي يشء. قم باالتصال بهاتف الطوارئ 112 إذا كان األمر طارئًا، وإذا مل يكن األمر طارئًا قم باالتصال برقم 14 114 	

بالنسبة للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و 18 عاًما، يتم إعداد تقرير 

بجرمُية مخدرات وتحقق فيه الرشطة. وبالنسبة للشباب الذين تقل أعامرهم 

عن 15 عاًما، تقوم الرشطة باالتصال بأولياء األمر وتقديم بالغ إىل الخدمات 

االجتامعية. 
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النارش
هيئة الرشطة
يونيو 2022

اإلنتاج
قسم االتصال

صورة فوتوغرافية
هيئة الرشطة

تعتمد مدرسة أولياء األمور عىل معلومات الرشطة واملصادر:

	  )Centralförbundet för alkohol- och narkotika- upplysning( الرابطة املركزية للمعلومات بشأن الكحول واملخدرات 
)CAN التي تديرها( drugmart.com واملوقع اإللكرتوين  

مصلحة مراقبة األدوية )Läkemedelsverket( - املخدرات 	

	 beroendecentrum.se

	 1177

	 umo.se
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