
Refugee H
ealth Program

s
4750 N

orth Sheridan Road, Suite 500
Chicago, IL 60640

ما هي مشكلة املخدرات؟

املراهقني و تعاطي املخدرات
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 كيف تؤثر املخدرات عىل الدماغ؟
املخدرات تؤثر عىل الدماغ ألنها تغري طريقة عمل الدماغ. استخدام 

املخدرات له تأثرياً كبرياً خاصًة عىل أجزاء الدماغ التي تحكم عىل املزاج 
و الذاكرة و الدوافع و االنتباه و التعلم.

ماذا يؤدي اىل تعاطي املخدرات بني املراهقني؟
مثل الكبار الذين يتعاطون املخدرات، املراهقني غالباً ما يستخدمون 
العقاقري بدون وصفة طبية أو املخدرات كوسيلة ملواجهة صعوبات 
يعانون منها يف حياتهم اليومية. تجريب املخدرات يشء شائع بني 

املراهقني و أنه من املهم التحدث عن السالمة معهم. العوامل األكرث 
شيوعاً التي تؤدي اىل استخدام املخدرات تشمل ما ييل: الفضول و 
الرغبة لكسب األصدقاء، استخدام السجائر و الكحول، مشاكل يف 

الصحة العقلية، التعرض اىل التعسف أو الصدمات النفسية، و االجهاد.
  

ما هي عالمات التحذير من مشكلة تعاطي املخدرات؟
بعض العالمات التي تشري اىل مشكلة تعاطي املخدرات بني املراهقني 

تشمل ما ييل: الغياب عن املدرسة و ضعف اإلداء يف املدرسة، االبتعاد 
عن العائلة أو األصدقاء، تغري غري طبيعي يف املزاج أو السلوك )عىل 
سبيل املثال الشخص قد يكون غاضباً أو منعزالً أو مكتئباً يف معظم 

األحيان(، إحمرارالعينني و إتساع حدقة العني، ثقل اللسان أو ضعف 
التناسق يف الحركة أو الرعاش، و روائح غري عادية من الفم أو الجسم 

أو املالبس.

تعاطي املخدرات أو تعاطي املواد املخدرة، غالباً ما يسمى سوء 
االستخدام ، هو عبارة عن استخدام مادة أو مواد مخدرة بشكل 

مستمر من أجل تغيري أو السيطرة عىل مزاجك. بعض املخدرات األكرث 
شيوعاً تشمل ما ييل:

•  الكحول
•  املاريجوانا

•  أدوية طبية )مثل املسكنات و أدوية ملعالجة الحاالت النفسية مثل
   أدوية القلق أو التوتر(

•  األمفيتامينات )مبا يف ذلك األدوية و الوصفات الطبية مثل أديرال
   و ريتالني(
•  الكوكايني
•  الهريوين

•  املخدرات املستنشقة )عىل سبيل املثال البنزين، مرفق الدهان،
    الصق “سيكوتني”، و رذاذ الطالء(



What is a drug problem?

Sources (املصادر)
Healthy Roads Media: www.healthyroadsmedia.org
Refugee Health Information Network (RHIN): www.rhin.org
NIDA: www.drugabuse.gov
Mayo Clinic: www.mayoclinic.com
Safety First: A Reality-Based Approach to Teens and Drugs by 
Marsha Rosenbaum, PhD: http://www.drugpolicy.org/sites/de-
fault/files/Safety_First_2012_Final.pdf

www.heartlandalliance.org/
refugeehealth

For more information about 
the IHOP Project, contact: 

refugeehealthprograms@heartlandalliance.org
(773) 751-4073

How do drugs affect the brain?
Drugs affect the brain by changing the way it 
functions, especially the parts of the brain that 
control mood, memory, motivation, attention and 
learning.

What leads to drug use among teens?
Like adult drug users, teens often use prescription 
and illicit drugs to cope with difficulties.  Many 
teens experiment with drugs, and it is important 
to discuss safety with them. Risk factors for teen 
drug use include: curiosity and wanting social 
acceptance; use of cigarettes or alcohol; mental 
health problems; abuse and trauma; and stress.

What are the warning signs of problematic
drug use?
Some warning signs of problematic drug use 
among teens are: poor school performance and 
skipping classes; demanding more privacy; with-
drawing from family or friends; mood changes 
such as being more angry, isolated, or depressed; 
bloodshot eyes or dilated pupils; slurred speech, 
poor coordination or tremor; unusual smells on 
breath, body, or clothing.

Possible consequences of drug use:
Drug use has been linked to impaired driving, 
unprotected sexual activity, violence, addiction, 
and failure at school. Possessing illicit drugs or 
those you don’t have a prescription for is illegal 
in the United States and being arrested on a 
drug-related charge can have a negative impact 
on immigration proceedings, employment and 
education. Sometimes drug use can lead to injury 
or death.  

Drug or substance use or abuse is the habitual 
use of a substance in order to change or control 
your mood.  
 
Some of the most common drugs are:
•  Alcohol
•  Marijuana
•  Prescription drugs (such as pain or anxiety
    medications)
•  Amphetamines (including prescription 
    medcations like Adderall or Ritalin)
•  Cocaine  
•  Heroin  
•  Inhalants (gasoline, paint thinner, aerosol
    from spray cans)

عواقب تعاطي املخدرات  
يرتبط  تعاطي املخدرات بسوء القيادة و مامرسة الجنس الغري آمن 

و العنف و اإلدمان و الفشل يف املدرسة. إن حيازة املخدرات أو بعض 
األدوية بدون وصفة من الطبيب هو عمل غري رشعي يف الواليات 

املتحدة و دخول السجن بسبب حيازة املخدرات أو بعض األدوية قد 
ييسء اىل اجراءات االقامة و الهجرة الرشعية و الحصول عىل عمل و 
القبول يف املدارس. يف بعض الحاالت تعاطي املخدرات قد يؤدي اىل 

اصابات خطرية أو الوفاة.

للمزيد من املعلومات عن “برنامج التوعية الصحية 
للعراقيني” )IHOP( اتصل ب-

كيف ميكن للوالدين منع تعاطي املخدرات بني ابنائهم يف سن 
املراهقة؟

التواصل بني اآلباء و املراهقني يعترب احدى أهم الطرق ملنع املراهقني 
من استخدام املخدرات. أبقى متوفراً  البنك أو البنتك دامئاً، أسألهم و 
تكلم معهم عن حياتهم بشكل مستمر. اسمع اسئلتهم و أفكارهم و 

حاول ان ال تأخذ أي فكرة مسبقة عن أبنائك بدون أي أدلة. اآلباء يجب 
ان يكونوا قدوًة البنائهم. فلذلك من أجل ابعاد املراهقني عن استخدام 

املخدرات يجب عىل اآلباء أن يجعلوا املنزل خالياً من املخدرات و 
املرشوبات الكحولية و السجائر و كذلك الحفاظ عىل بعض األدوية يف 

مكان مقفل. شجع أبنائك عىل املشاركة يف الفرق الرياضية يف املدرسة أو 
يف برامج ما بعد املدرسة أو يف أنشطة صحية أخرى. إن من غاية األهمية 

لالطفال و املراهقني أن يبقون مشغولني بعد دوام املدرسة بني الساعة 
الثالثة و السادسة مساًء فبني هذه األوقات يزداد خطر تعاطي املخدرات 

عند الشباب بسبب امللل و عدم وجود إرشاف الكبار. اذا كنت تشعر 
بالقلق بسبب ابنك أو أبنتك من ناحية استخدام املخدرات فعليك أن 

تتحدث مع شخص موثوق به مثل املرشداملدريس يف املدرسة أو العامل 
األجتامعي أو الطبيب العائيل. يف حالة الطواريء اتصل ب-911

How can parents prevent problematic teen
drug use?
Communicating with your teen is one of the 
most important ways to prevent drug use. Be 
involved in your children’s lives. Talk with them 
regularly. Listen to their questions and ideas 
without judgment. Demonstrate desired  
behavior by making your home free of illegal 
drugs, alcohol and cigarettes, and lock up 
prescription drugs. Encourage your children to 
participate in sports, clubs or after-school  
programs. Help your child stay busy between 3 
and 6 pm, when risk for drug use by 
 unsupervised teens after school is highest. If 
you believe that your teen may have a drug 
problem, talk to someone you trust, like a 
school counselor, caseworker, or doctor. In an 
emergency, call 911.


