
 

 1 

 نیوالد یبرا ییه های(: توصVaping) یکیگرت الکترونیدن و استفاده از سیگرت کشیس

 .بدانند را یکیالکترون گرتیس از استفاده و دنیکش گرتیس یو خطرات صح قیتا حقا دیبه اطفال تان کمک کن

 یست؟چ یکیالکترون یگرتو استفاده از س یدنکش یگرتس

 گرتیس ای Vaping. گرتیس کیتنفس کردن دود در شوش ها است، مانند  یبرا یزیعبارت از سوزاندن چ دنیکش گرتیس

 گرم شده است.  عیتنفس بخار از ما یکیالکترون

 مضر تان صحت یبرا که هستند یاویمیک مواد کردن تنفس شامل هردو یکیالکترون گرتیس از استفاده و دنیکش گرتیس

 .است

شود.  یم ادی vapingکند، که بنام  یرا گرم م عیشود ما یآئروسل که تنفس م جادیا یبرا vapes ای یکیالکترون گرتیس

 باشند.  یم USB کی ای(، قلم highlighterبرجسته کننده ) کیمانند  یکیالکترون یها گرتیس

  یست؟چ vaping یعما

 وجود ندارد.  vaping عاتیما ای vapes ،یکیالکترون یها گرتیس یبرا یمنیا ای تیفیک یها اریمع

کثر س  نیکوتیبرچسب فاقد ن یکه دارا ییآنها ی. حتاست آور ادیاعت و مضر که است نیکوتین یحاو یکیالکترون یها گرتیا

 باشند.   نیکوتین یتوانند حاو یهستند هنوز هم م

 .هستند نیفلزات سنگوزا -سرطان یاویمیک مواد یحاو ندیآ یم وجود به یکیالکترون یها گرتیس از که بخار ایآئروسل 

Vaping کند  یچگونه صحت طفل تان را متاثر م 

Vaping به بدن طفل شما وارد کند:  یدیتواند صدمه شد یم 

 شود یدهان و نفس تنگ کینفس، تحر یسرفه، کوتاه ،یتواند باعث استفراق، دلبد یمدت م-کوتاه یبرا 

 و سرطان شود. یقلب یضیتواند باعث صدمه به شوش، مر یمدت م-در دراز 

کثر کارشناسان به ا یکیالکترون یها گرتیس  گرتیباور اند که استفاده از س نیهنوز هم تحت مطالعه هستند، اما ا

 شود.   یاحتماالً باعث سرطان شوش و دهان م یکیالکترون

 .شود اطفال مرگ باعث تواند یم و کند یم ضیمر را اشخاص شود دهیبلع اگر که است یزهر کی نیکوتین

. شود ادیاعت خطر شیافزا به منجر و برساند بیآس آنها مغز رشد به تواند یم نیکوتیمعرض نقرار دادن اطفال و نوجوانان در 

 گرتیس به شتریب که رود یم احتمال برابر سه از شتریب کنند یم استفاده یکیالکترون یها گرتیس از که ینوجوانان و اطفال

 .آورند یرو دنیکش

 .ردیبگ کرده و آتشتواند انفجار  یهمچنان م یکیالکترون یها گرتیس

 محافظت کردن از طفل تان 

 یها گرتیس ای کشندینم گرتیمراقبان( س ای نیآنها )معموالً والد یاصل یکه اگر الگوها دهدینشان م قاتیتحق

 استفاده کنند.  یکیالکترون گرتیاز س ایبکشند  گرتیکنند، کمتر احتمال دارد که اطفال س یاستفاده نم یکیالکترون

خود را  اتیتجرب د،یکن یاستفاده م یکیالکترون گرتیاز س ای دیکشیم گرتیشما دشوار است و هنوز س یکردن برااگر ترک 

کنند. اگر طفل  تیاز شما حما دیترک کردن، از اطفال خود بخواه یخود برا ی. در دوران تالش بعددیبگذار انیبا طفل تان در م

 ای دنیکش گرتیچقدر دشوار است، ممکن است بخواهد به طور کامل از س گرتیتواند شاهد باشد که ترک س یشما م

 کند.  یخوددار اتیاستعمال دخان

https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-18-harm-reduction/indepth-18b-e-cigarettes/18b-0-introduction
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 باشند آن یکینزد در اطفال است ممکن که یگرید یها مکان ای خانه در که است نیا تان اطفال از محافظت یبرا راه نیبهتر

 در  یکیالکترون گرتیس از استفاده ای دنیکش گرتیس. دیکن یخوددار یکیالکترون گرتیس از استفاده ای دنیکش گرتیس از

 یبرا تواند یم یکیالکترون گرتیس آئروسل معرض در رفعالیغ گرفتن قرار. است یرقانونیغ اطفال حضور زمان در موتر

 .باشد مضر جوانان و اطفال

 یکیگرت الکترونین سیقوان

 در مکاتب و اطراف آن ممنوع است یکیالکترون یگرتو استفاده از س یدنکش یگرتس

 یهر نقطه دسترس یمتر 4در  ایرا در ساحه مکتب  یکیالکترون گرتیو استفاده از س دنیکش گرتیس 1987 اتیدخان قانون

 قیتطب ریدر موارد ز یکیالکترون گرتیو استفاده از س دنیکش گرتیس تیکند. ممنوع یبه ساحه مکتب ممنوع م ادهیعابر پ

 شود: یم

  ن،یو خارج از ساعات مکتب در ساحه مکتب حضور داشته باشد از جمله متعلم یکه در ساعات درس یشخصهر 

 مکتب  دکنندگانیمعلمان و بازد

 شود یم انجام مکتب ساحه در که ییها تیتمام فعال. 

 ساحه از خارج که ییگذارها و گشت و مکتب یها برنامه طول در زین یکیالکترون گرتیس از استفاده و دنیکش گرتیس

 .ستین مجاز شود، یم برگزار مکتب

  یو پرچون فروش یصح ینقوان

 :است یرقانونیغ یشخص هر یبرا لیموارد ذ

  سال 18 ریز افراد به یکیالکترون گرتیس محصول ای تنباکو نوع هر مبادله ایفروش، دادوستد 

  کتر زیتجو نکهیا مگر ن،یکوتین یحاو یکیالکترون گرتیس کیداشتن  باشد داشته دا

 لهیوس در زین سال 18 ریز فرد که یصورت در هینقل طیوسا در یکیالکترون گرتیس از کردن استفاده ای دنیکش گرتیس 

 .باشد داشته حضور هینقل

 . دیخود راپور ده یمحل یفروشند به شاروال یرا به اطفال م یکیالکترون گرتیرا که محصوالت س یپرچون فروشان دیتوان یم

 یکیگرت الکترونیدن و استفاده سیگرت کشیا نوجوان خود در مورد سیصحبت کردن با طفل 

 گرتیو استفاده از س دنیکش گرتیدر محافظت از طفل تان در برابر س یمراقب، نقش مهم ای نیوالد کیشما به عنوان 

 ریتواند بر رفتار اطفال آنها تأث یم یکیالکترون گرتیو استفاده س دنیکش گرتیدر مورد س نیوالد دگاهید. دیدار یکیالکترون

استفاده از  دن،یکش گرتینوجوان خود در مورد س ایاست که با طفل  نیا دیانجام ده دیتوان یکه م یکار نیمهم ترگزار باشد. 

 . دیمواد مخدر صحبت کن ریو سا یکیالکترون گرتیس

 . دینوجوان خود استفاده کن ایصحبت با طفل  یها برا وهیکارش نیاز ا

 یدبا معلومات شروع کن

 یم آنچه درباره و دیاموزیب را یکیالکترون گرتیس از استفاده دن،یکش گرتیس هیاول اصول د،یکن افتیدر را یدیکل قیحقا

 در را دیده جواب دیخواه یم چگونه نکهیا و شود دهیپرس شما از است ممکن که یسواالت از یبعض. دیکن فکر دییبگو دیخواه

 .دیریبگ نظر
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 یدبگذار یانموضوع را با آرامش در م

و آرام  یرا عاد زی. همه چدیغذا، گفتگو را شروع کن هیته ای یوریمانند در د،یبا هم هست تیفعال کیکه مشغول انجام  یزمان

 . دیمطرح کردن موضوع استفاده کن یبرا یبه عنوان فرصت دیا دهیدر اخبار د ای یونیزیبرنامه تلو کیکه در  یزی. از چدینگه دار

 یدنکن یانب یاتمسائل را با فرض

. دیکن یاستفاده کند، از تهمت زدن خوددار یکیالکترون گرتیاز س ایبکشد  گرتیطفل تان ممکن است س دیکن یاگر فکر م

 گرتیاستفاده از س ای دنیکش گرتیس یبرا یشواهد افتنی یطفل تان را برا یاز کارشناسان جستجو در فضا یبعض

 تواند باعث ضعف اعتماد او شود.  یم رایکنند، ز ینم هیتوص یکیالکترون

 یزیدنطق کردن بپره یااز قضاوت 

و لحن خود را محترمانه  یکه زبان بدن دی. مراقب باشدیمکالمه دو طرفه نگه دار کیو آن را  دیبه نقطه نظرات آنها گوش ده

را امتحان کرده  یکیالکترون گرتیاستفاده از س ای دنیکش گرتیبه شما کند. اگر فرزندتان س یادیتواند کمک ز یم د،ینگه دار

 کرد؟"  جادیدر شما ا ی" و "چه احساسد؟یامتحان کن دیباعث شد که بخواه یزی: "چه چدیبپرس لیقب نیاز ا یاست، سؤاالت

  یدمبالغه نکن

 . دیکن یخوددار زیو از اظهارات مبالغه آم دیصادق هست یاحتمال یها بیکه در مورد آس دیحاصل کن نانیاطم

  یدده یحخود را توض یها یو نگران یدتمرکز کن یسالمت یرو

 گرتیس که دیبگو شما به تان طفل اگر مثال، یبرا. دیکن صحبت دیده یم تیاهم تان طفل یسالمت به چگونه نکهیدر مورد ا

 به را یشواهد و دیهست اش یصح خطرات نگران که دییبگو دیتوانیم کند، یم استفاده یکیالکترون گرتیس از ای کشد یم

 .بگذارد ریتأث سرطان به ابتال خطر و نوجوانان مغز رشد بر تواندیم نیا دهدیم نشان که دیبگذار اشتراک

 د یریاز کجا کمک بگ

با  یکیالکترون گرتیو استفاده از س دنیکش گرتیدر دسترس هستند تا به شما کمک کنند در مورد س یو منابع تیحما

  دیطفل تان صحبت کن

Quit Victoria  

 یمعلومات یهابرگه نیو همچن یکیالکترون گرتیو استعمال س گرتیترک س یرا به افراد برا تیمنابع، معلومات و حما 

 www.quit.org.au/articles/teenvaping. کندیو اطفال ارائه م نیوالد یبرا

The Royal Children’s Hospital 

در مورد نحوه صحبت با نوجوانان در مورد خطرات  یمعلومات یو نوجوانان حاو یکیالکترون یها گرتیس یصفحه معلومات

 یکیالکترون یها گرتیقسمت پادکست در مورد استفاده از س کیو  یکیالکترون یها گرتیاز استفاده از س یناش یصح

کتران اطفال ا  cigarettes_and_teens-www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Eشده است.  جادیاست که توسط دا

Better Health Channel  

 دن،یکش گرتیدر مورد س ایکتوریو نیترک، آمار و قوان یها وهیصحت، کارش یباال دنیکش گرتیدر مورد اثرات س یمعلومات

. نیکوتیبا ن تیو خطرات مسموم یکیالکترون یها گرتیمورد استفاده در س عاتیما ،یکیالکترون یها گرتیخطرات س

tobacco-and-www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking 

http://www.quit.org.au/articles/teenvaping
http://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens
http://www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco
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کتر فام  تان  یلیدا

کتر فام  گرتیس استفاده و دنیکش گرتیس مورد در مشاوره و شتریب معلومات شروع یبرا یخوب محل شما یلیدا

 .است تان طفل و یکیالکترون

 خدمات مشوره

 Quitline شب از دوشنبه تا جمعه. به شماره  8صبح تا  8اطفال از ساعت  یو مشاوره محرمانه، از جمله برا هیارائه توص

  دیمراجعه کن www.quit.org.au تیبه وب سا ای دیزنگ بزن 13 78 48

 DirectLine روز  7ساعت در روز، در  24که مشاوره و ارجاع محرمانه را است  التیدر سطح ا یمشاوره ا سیسرو کی

  دیمراجعه کن www.directline.org.au تیبه وب سا ای دیزنگ بزن 1800 888 236کند.  به شماره  یهفته ارائه م

  ،شب از روز دوشنبه تا  8صبح تا  9را از ساعت  جوانانخدمت مشاوره مخصوص  مشاوره الکل و مواد مخدرجوانان

  دیریتماس بگ 1800 458 685. به شماره دینما یجمعه ارائه م

 1300 85 85 84خط مشاوره  مخدر مواد و الکل ادیبن 

 Headspace کز  یتلفن و حضور قیاز طر ن،یرا به شکل آنال یروان یصحت روح تیحما کند.  یارائه م headspaceدر مرا

    دیمراجعه کن www.headspace.org.auبه 

 یشترمعلومات ب

 :است شده بیترت لیذ مراجع از قاتیتحق و معلومات از استفاده با معلومات صفحه نیا

 QUIT - www.quit.org.au/articles/teenvaping  

 Health ChannelBetter  - tobacco-and-www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking  

 s Hospital’Royal Children - cigarettes_and_teens-www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E   

 - Alcohol and Drug Fountation 

/vaping-about-youth/talking-drugs/parenting/vaping-about-https://adf.org.au/talking 

 Cancer Council Victoria - www.tobaccoinaustralia.org.au  

 1987/095 - 1987 اتیقانون دخان-act-force/acts/tobacco-www.legislation.vic.gov.au/in  
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