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ਮਈ 2016
ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ:
ਇਸ ਮਹੁੱ ਤਵਿੂਰਨ ਨੋਪਟਸ ਨੂੂੰ ਿੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ। ਮਾਿੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਪਵਚੋਂ ਮਹੁੱ ਤਵਿੂਰਨ ਕੂੰ ਮ ਹੈ।
ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਕਝ ਲੋ ਕ ਮੀਪਡਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਿਾਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਪਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਣ ਤਕ ਪਬਿਪਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪਵਚ ਫੈਂਟੇਪਨਅਲ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ
ਵੁੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਤਪਹਸ-ਨਪਹਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ ੂੰ ਦਗੀ ਮੜ੍ ਿਪਹਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਬਸਫੋਰਡ ਸ਼ਪਹਰ ਪਵਚ ਫੈਂਟੇਪਨਅਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਪਧਤ ਮੌਤਾਂ/ ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਪਵੁੱ ਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਿਪਲਸ ਪਵਭਾਗ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੂੰ ਫੈਂਟੇਪਨਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਪਸ਼ਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਿਾਣੂ
ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਦੁੱ ਤੀ ਹੈ। ਫੈਂਟੇਪਨਅਲ ਇਕ ਪਸੂੰ ਥੈਪਟਕ ਨਸ਼ੀਲੀ ਅਫੀਮ ਹੈ; ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਿਵੀ ੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀ
ਵਰਪਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਂਟੇਪਨਅਲ ਮੋਰਪਫਨ ਤੋਂ 100 ਗਣਾ ਵੁੱ ਧ

ਨੂੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਪਿੁੱ ਠਣ ਲਈ

ਪਹਰੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥੋੜ੍ੀ ਪਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਿਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਡਰੁੱ ਗ ਵਿਾਰ ਪਵੁੱ ਚ,

ਫੈਂਟੇਪਨਅਲ ਨੂੂੰ ਪਸੁੱ ਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ, ਓਕਪਸਕੋਡਨ ਅਤੇ ਐਸਟੇਸੀ ਪਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੂੰ ਉਤਿਾਦਨ ਪਵਚ ਿੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਿਾਊਡਰ, ਤਰਲ,
ਿਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵਚ ਕੁੱ ਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਇਸਨੂੂੰ ਦੇਖ, ਸੂੰ ਘ,ਅਤੇ ਚੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਾਰ ਪਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਆਲਟੀ ਿਾਂਚ ਦਾ ਉਿਾਅ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ, ਡਰੁੱ ਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ਕੋਈ ਅੂੰ ਦਾ ਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦਾ ਪਕ ਡਰੁੱ ਗ ਪਵਚ ਫੈਂਟੇਪਨਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕੂੰ ਨੀ ਮਾਤਰਾ ਪਵੁੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ ਨੂੂੰ ਉਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਪਵੁੱ ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣਾ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਤੇ ਵੁੱ ਧ ਮਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੂੰ ਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਅਣਿਾਣ ਿੁੱ ਧਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਕਤੇ ਪ ਆਦਾ “ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱ ਗ” ਤੋਂ ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਪ ੂੰ ਦਗੀ ਿਿਭਾਪਵਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਿਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੂੰ ਕਪਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਣਦੇ ਹਾਂ, “ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ… ਮੇਰੀ ਕੜ੍ੀ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ ਖਸ਼ਪਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਵਚ ਇਹ ਗਲ ਸੁੱ ਚ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਰ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕਪਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਪਣਆ ਹੈ “ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੂੰ ਕੋਈ ਅੂੰ ਦਾ ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤ ਪਰਹਾ ਹਾਂ”। ਇਸ ਪਵੁੱ ਚ ਸਮਾਪਿਕ-ਆਰਪਥਕ, ਸੁੱ ਪਭਆਚਾਰਕ
ਅਤੇ ਧਾਰਪਮਕ ਪਿਛੋਕੜ੍ ਦੇ ਅੁੱ ਲੜ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਿਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਥੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਪਵਹਾਰ/ ਪਚੂੰ ਨਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਨ, ਿਰ ਇਹ ਮਹੁੱ ਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਪਕ ਕਦੇ ਅਿਣੇ ਆਿ ਦੇ
ਪਵੁੱ ਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਉ ਪਕ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਿਪਹਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੂੰ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਰਹਾ ਹੈ – ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦਾ ਪਿੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੂੰ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤਹਾਨੂੂੰ ਪਗਆਨ ਦੇ ਹਪਥਆਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਿਭਾਵੀ ਢੂੰ ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਅੁੱ ਗੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੂੰ ਿਤਾ ਹੈ ਪਕ
ਸਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਤਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੁੱ ਲੜ੍ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਆਿਣੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਿੜ੍ਾਅ ਦੌਰਾਨ ਖਤਰੇ ਪਵੁੱ ਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਪਕ ਇਕ ਵਾਰ ਕਝ ਅਪਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪਨਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੁੱ ਲ ਧੁੱ ਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਪਟਸ ਪਵੁੱ ਚ ਹੇਠ ਪਲਖੀਆਂ ਕਝ ਚੀਿਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਕ ਮਾਿੇ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖਣ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਕ ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ
ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਪਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਪਸੁੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪਦਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਹਾਨੂੂੰ ਤਹਾਡੇ ਧੀ-ਿੁੱ ਤਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਤ ਫ਼ਰਕ ਿਵੇਗਾ।
ਐਬਸਫੋਰਡ ਿਪਲਸ ਪਵਭਾਗ ਸਭ ਕਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱ ਧ ਹੈ, ਿੋ ਸਾਡੇ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ ੂੰ ਦਗੀ ਖਾਸ
ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਮਲ ਕੇ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਿਣੀ ਿੂਰੀ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਿਾ ਸਕਣ।
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਿਾਂ ਆਿਣੇ ਅੁੱ ਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਿੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਿਵਾਨ ਦਸਤੇ ਦੇ (Sgt. Casey Vinet) ਸਾਰਿੇਂਟ ਕੈਸੇ
ਪਵਨੇਂਟ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਰਕ ਕਰੋ। ( Sgt. Vinet) ਸਾਰਿੇਂਟ ਪਵਨੇਂਟ ਨਾਲ 604-864-4830 ਇਸ ਨੂੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਭਪਚੂੰ ਤਕ,

ਬੋਬ ਪਰਚ, ਮੁੱ ਖ ਕਾਂਸਟੇਬਲ
ਐਬਸਫੋਰਡ ਿਪਲਸ ਪਵਭਾਗ

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ:
ਐਬਸਫੋਰਡ ਨੂੰ BC ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਸ਼ਮਿਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਮਲਸ ਮਿਭਾਗ
ਬੱ ਚੇ ਨਸ਼ਾ ਮਕਉਂ ਕਰਦੇ ਿਨ
ਉਤਸਕਤਾ - ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸਰਫ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਿਾਂ ਦੋ ਵਾਰ - ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਿਾਂ ਭੂੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਚਣਾ – ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਿ ਬਾਤੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ
ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ
ਬਾਲਗ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਵੁੱ ਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਪਹਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਕੁੱ ਕ ਲਈ
ਵੁੱ ਡੇ ਭੈਣ-ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪ ਆਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਨ ਲਈ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਪਿੁੱ ਠਣਾ
ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਲਈ
ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਿੋੜ੍ਨ ਲਈ
ਘੁੱ ਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ
ਪਹੂੰ ਮਤ ਲਈ

ਬੱ ਮਚਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਮਿੱ ਚ ਡਰੱ ਗ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਮਚੂੰ ਨਹ
ਮੂਡ ਿਾਂ ਰਵੁੱ ਈਏ ਪਵਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਿਦਰਸ਼ਨ ਿਾਂ ਹਾ ਰੀ ਪਵਚ ਅਚਾਨਕ ਕਮੀ
ਘਰ ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਪਵੁੱ ਚ ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਵਰੋਧ
ਮਾਿੇ ਿਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਿੈਸੇ ਦੀ ਵੁੱ ਧ ਉਧਾਰੀ
ਕਾਰਵਾਈਆ ਿਾਂ ਧਨ-ਮਾਲ ਬਾਰੇ ਲਕਾਅ ਰੁੱ ਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਇਹ ਮਸ਼ਪਕਲ ਪਹੁੱ ਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਖਤ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੀ। ਿਰ ਤਹਾਨੂੂੰ ਪਕਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂਆਤ
ਕਰਨੀ ਿਵੇਗੀ। ਇੁੱ ਥੇ ਕਝ ਗੁੱ ਲਾਂ ਪਧਆਨ ਪਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖੋ, ਿਦ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਅੁੱ ਲੜ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ:

ਪਮਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਕਾਰਿਾਈ ਬਾਅਦ ਮਿੱ ਚ
ਅਸੀਂ ਪਕੂੰ ਨੀ ਵਾਰ ਿ ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਛਤਾਏ ਹਾਂ? ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਇੁੱ ਕ ਿੁੱ ਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈ ਣਾ ਤਹਾਨੂੂੰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਤਲਨ ਬਣਾਉਣ ਪਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਕ ਤਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਪਹ ਰਹੇ ਹੋ।

ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ
ਪਵਸ਼ੇ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਪਕਸਮ ਦੇ ‘ਤੇ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੁੱ ਲ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਵਕਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ
ਪਵਚ ਸਹੂਲਤ ਪਮਲੇ ਗੀ, ਿਦ ਸਮਾਂ ਨੇੜ੍ੇ ਆਵੇਗਾ।

ਕੇਿਲ ਤੱ ਥ
ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿ ਬਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਝ ਅਪਹਸਾਸ ਮਹੁੱ ਤਵਿੂਰਨ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਤੁੱ ਥ ਤਹਾਡੇ ਮੁੱ ਦੇ ‘ਤੇ ਪਧਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਦਪਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਪਹਸਾਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਪਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਿ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ
ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਕਝ ਕਪਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਸਣ ਨਹੀਂ ਪਰਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿੋ ਤਸੀਂ ਪਕਹਾ ਬਲਪਕ ਉਹ ਹੈ, ਿੋ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ
ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤਸੀਂ ਪਕਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਪਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਸ਼ਟ, ਫ਼ੋਕਸ ਅਤੇ ਸੂੰ ਤਪਲਤ ਰਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਹਾਡੀ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਸਹੀ ਪਨਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ
ਰਹੇਗੀ। ਆਿਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪਵੁੱ ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਤਾਲਮੇਲ ਰੁੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੜ੍ੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕਸਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ

ਾਪਹਰ

ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਨੇਹੇ ਨੂੂੰ ਛੂਹਣ ਪਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਾਿਲ ਰਿੋ
ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਮੜ੍ ਯਕੀਨ ਪਦਵਾਉ ਪਕ ਤਸੀਂ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਪਕ ਉਹ ਆਿਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖਦ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਤੂੰ ਤਰ ਰਹੇ (ਬੁੱ ਚੇ ਅਸਲ ਪਵੁੱ ਚ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰ ਦੇ
ਹਨ), ਿਰ ਤਸੀਂ ਕੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ (ਤਹਾਡੇ) ਤੋਂ ਪਮਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ:
ਐਬਸਫੋਰਡ ਨੂੰ BC ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰਮਿਅਤ ਸ਼ਮਿਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਮਲਸ ਮਿਭਾਗ

ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੂੰ ਵਰਤੋਂ
ਤਸੀਂ ਆਿਣੇ ਨੌਿਵਾਨ ਬੁੱ ਚੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਾਧਨ ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਾਂ TV ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਕਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨਾ ਤਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਇੂੰ ਿ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਪਕ ਤਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ
ਇਲ ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰ ਿਰੋਲ ਮਦਓ
ਨੌਿਵਾਨ ਬੁੱ ਚੇ ਅਕਸਰ ਸੀਮਾ ਤੁੱ ਕ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਝ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਨੂੂੰ ਆਿਣੇ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਕ ਤਸੀਂ ਿਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤਸੀਂ ਗੁੱ ਲ ਕਝ ਇੂੰ ਿ ਘੂੰ ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ
ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਖਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪਦਉ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਾਂ,
ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱ ਲਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਪਡਊਲ ਦਾ ਿਾਲਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਖ਼ਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਪਹਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ!
ਲਗਾਤਾਰ ਪਸਫ਼ਤ ਕਰੋ
ਫਾਇਦੇਮੂੰਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਰਾ, ਅਚਾਨਕ ਪਸਫ਼ਤ, ਆਦਰ ਪਦਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਵਚ ਪਦਲਚਸਿੀ ਲੈ ਣੀ, ਿਦ ਉਹ ਮਸ਼ਕਲਾਂ
ਪਵੁੱ ਚੋਂ ਲੂੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਸਮੁੱ ਪਸਆ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਹਾਨੂੂੰ ਵੁੱ ਧ ਪਮਲਣਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕਸਾਰ ਹੁੱ ਦਾਂ
ਹੁੱ ਦਾਂ ਤਪਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਪਤਆ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਢੂੰ ਗ ਬਹਤ ਅਪਹਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਦ ਪਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੁੱ ਲੜ੍ਾਂ ਲਈ ਹੁੱ ਦ ਸਾਫ਼,
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪਵੁੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਨੂੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਹੁੱ ਦ ਤਪਹ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਰਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੱ ਦ ਿਾਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਨੌਿਵਾਨ ਨੂੂੰ ਿਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਿਣੇ ਅੁੱ ਲੜ੍ਾਂ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਪਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਨੇੜ੍ਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਿਸੂੰ ਦ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਕੁੱ ਥੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਪਮਲ ਕੇ ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ ਹੁੱ ਦਾਂ ਤਪਹ ਕਰੋ।
ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿੋ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਕਵੇਂ ਪਰਹਾ? ਪਕਸੇ ਵੀ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਤਸੀਂ ਪਿਆਦਾ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਿਾਂ ਉਹ? ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ ਪਕ ਿੇ ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦੁੱ ਸੋਗ,ੇ ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੇ ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੂੰ ਪਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਿਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਥਾਂ
ਪਦਓਉ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਿੁੱ ਛ ਕੇ ਪਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰੋ।
ਨਪਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ www.abbypd.ca ਨੂੂੰ ਵੇਖੋ।
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