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ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ: ਮਾਿਪਆ ਂਲਈ ਸਲਾਹ 
ਤੰਬਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾ ਂਅਤੇ ਿਸਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਿਰਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋ। 

ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ ਕੀ ਹੈ? 

ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਧੂੰ� ਨੰੂ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਿਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਾੜਨਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਗਰਟ। ਵੇਿਪਗੰ ਗਰਮ ਤਰਲ ਤ� 
ਬਣੀ ਭਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ।  

ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ ਦਨੋਾਂ ਿਵੱਚ ਰਸਾਇਣਾ ਂਨੰੂ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ। 

ਈ-ਿਸਗਰੇਟ ਜਾ ਂਵੇਪ ਐਰੋਸੋਲ (ਭਾਫ਼) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸਨੰੂ ਵੇਿਪੰਗ ਿਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਿਸਗਰਟ ਹਾਈਲਾਈਟਰ, ਪ�ਨ ਜਾ ਂUSB ਵਾਗਂ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਵੇਿਪੰਗ ਤਰਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  

ਈ-ਿਸਗਰਟ, ਵੇਪ ਜਾ ਂਵੇਿਪੰਗ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾ ਂਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਹ� ਹਨ।  

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਈ-ਿਸਗਰਟਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਕੋਟੀਨ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਿਨਕੋਟੀਨ-
ਮੁਕਤ ਲੇਬਲ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਈ-ਿਸਗਰਟਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਿਨਕੋਟੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਈ-ਿਸਗਰਟ ਤ� ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਐਰੋਸੋਲ ਜਾ ਂ ਵਾਸ਼ਪ (ਭਾਫ਼) ਿਵੱਚ ਕ�ਸਰ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਵੇਿਪੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ  

ਵੇਿਪੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:  

• ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮ� ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਲਟੀਆਂ, ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜਹ੍ਨ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਮਾ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

• ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ, ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਈ-ਿਸਗਰਟਾ ਂਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰਾ ਂਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਫੇਫਿੜਆਂ ਅਤੇ ਮੂਹੰ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਿਨਕੋਟੀਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਰ ਹੈ ਜੋ ਿਨਗਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱਚਆ ਂਨੰੂ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨੰੂ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੇ 
ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ �ਚ ਜ਼ੋਖਮ ਤੱਕ ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਿਸਗਰਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਤੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 

ਈ-ਿਸਗਰਟ ਫ਼ੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ  

ਖੋਜ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਿਸਗਰਟ ਨਹ� ਪ�ਦ ੇਜਾ ਂਵੇਪ 
ਨਹ� ਕਰਦ ੇਤਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਜਾ ਂਵੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁਦੰੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਿਸਗਰਟ ਜਾ ਂਵੇਪ ਪ�ਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ੇਕਰੋ। 
ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ� ਸਮਰਥਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਿਕੰਨਾ ਔਖਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਜਾ ਂਵੇਿਪਗੰ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁਣ।  

ਆਪਣੇ ਬਿੱਚਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਘਰ ਜਾ ਂਹੋਰ ਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਕਦ ੇਵੀ ਿਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ ਜਾ ਂਵੇਿਪੰਗ ਨਾ ਕਰੋ 
ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇੜੇ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਜਦ� ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਜਾ ਂਵੇਿਪੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹ।ੈ ਈ-ਿਸਗਰਟ ਦ ੇ
ਧੂੰਆਂ ਦਾ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ (ਐਰੋਸੋਲ ਦਾ ਪੈਿਸਵ ਐਕਸਪੋਜਰ) ਬਿੱਚਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਵੇਿਪੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਸਕੂਲਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹ ੈ

ਤੰਬਾਕੂ ਐਕਟ 1987 ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ 'ਤ ੇਜਾ ਂਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦ ੇ4 ਮੀਟਰ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬੰਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਜਾ ਂਵੇਿਪਗੰ ਪੀਣ 'ਤੇ ਪਾਬਦੰੀ ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਿਪਗੰ ਪਾਬਦੰੀ ਇਨ�ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੁਦੰੀ ਹੈ: 

• ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਅਿਧਆਪਕ 
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

• ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ'ਤੇ। 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਯੋਜਤ ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਗਮਾ ਂਅਤੇ ਸਰੈ-ਸਪਾਟ ੇਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਵੀ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ। 

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਚੂਨ ਕਾਨੰੂਨ  

ਇਹ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ: 

• 18 ਸਾਲ ਤ� ਘਟੱ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾ ਂਈ-ਿਸਗਰਟ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਵੇਚਣਾ, ਵੱਟਾ-ਸੱਟਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਬਦਲਣਾ 

• ਿਨਕੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਈ-ਿਸਗਰਟ ਰੱਖਣੀ, ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਿਲਖਤ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ 

• ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਜਾ ਂਵੇਪ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਤੁਸ� ਬਿੱਚਆ ਂਨੰੂ ਈ-ਿਸਗਰਟ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਿਰਟੇਲਰਾਂ (ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ) ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਜਾ ਂਿਕਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। 
ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਿਵਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਚਆ ਂਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਭ ਤ� ਅਿਹਮ ਚੀਜ਼ ਜੋ 
ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਉਹ ਹ ੈਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ, ਵੇਿਪੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਿਕਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਨਾ।  

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਿਕਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 

ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭੋ, ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤ ੇਵੇਿਪਗੰ ਉਤਪਾਦਾ ਂਬਾਰੇ ਮੂਲ ਗਲੱਾ ਂਿਸੱਖ,ੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤਸੁ� ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ।ੋ ਉਨ�ਾ ਂ
ਕੱੁਝ ਸਵਾਲਾ ਂ'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤਹੁਾਨੰੂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਨ�ਾ ਂਦਾ ਿਕਵ� ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹੋ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਗਲੱ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 

ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਕੱਠੇ ਿਮਲਕੇ ਕੋਈ ਗਤੀਿਵਧੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾ ਂਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ। 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਰਸਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਜ ਰੱਖ।ੋ ਿਕਸ ੇਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਜਾ ਂਖ਼ਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੰੂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਵਜ� ਕਰੋ।  

ਧਾਰਨਾਵਾ ਂਨਾ ਬਣਾਓ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੇ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਜਾ ਂਵੇਿਪੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਬਚੋ। ਕੱੁਝ 
ਮਾਹਰ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਜਾ ਂਵੇਿਪਗੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜਾ ਂਕਮਰੇ ਦੀ ਖੋਜ-ਬੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਨਹ� ਕਰਦ,ੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਂਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤ� ਬਚੋ 

ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦੋ-ਪਖੱੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਬਾਡੀ ਲ�ਗੂਏਜ) ਅਤੇ ਲਿਹਜ਼ ੇ(ਟਨੋ) ਨੰੂ 
ਆਦਰਮਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਜਾ ਂਵੇਿਪੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ: 'ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਿਦੱਤੀ?' ਅਤੇ 'ਇਸਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵ� ਦਾ 
ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਵਾਇਆ?'  
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ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਧਾ-ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤਸੁ� ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾ ਂਦਸੱ ਰਹ ੇਹੋ ਅਤ ੇਵਧਾ-ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਤ� ਬਚੋ।  

ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ  

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਕਵ� ਪਰਵਾਹ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹ ੈਿਕ 
ਉਹ ਿਸਗਰਟ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾ ਂਵੇਿਪਗੰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਸਹਤ ਸੰਬਧੰੀ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹ ੋਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਸਬੂਤ ਸਾਂਝ ੇਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤ ੇਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੱਦਦ ਿਕੱਥ� ਲੈਣੀ ਹੈ  
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਿਪਗੰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ  

Quit Victoria (ਕ਼ੁਇਟ ਿਵਕਟੋਰੀਆ)  

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾ,ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ 
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਤੱਥ ਪੱਤਰਾ ਂਦੀ ਵੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। www.quit.org.au/articles/teenvaping 

ਰਾਇਲ ਿਚਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ 

ਇਸ ਈ-ਿਸਗਰਟ ਅਤੇ ਟੀਨਜ਼ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਈ-ਿਸਗਰਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਿਸਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਿਕਸ਼ੋਰਾ ਂਨਾਲ ਿਕਵ� ਗੱਲ 
ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਿਹਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਵੇਿਪਗੰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 
www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens 

ਬ�ਟਰ ਹੈਲਥ ਚੈਨਲ  

ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਪਰ੍ਭਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ, ਈ-
ਿਸਗਰਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਈ-ਿਸਗਰੇਟ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦ ੇਤਰਲ ਅਤੇ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ  

ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਿਪੰਗ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਥਾਂ ਹੈ। 

ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

• Quitline (ਕੁਇਟਲਾਈਨ) ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਿਚਆ ਂਸਮੇਤ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਗਪੁਤ 
ਕ�ਸਿਲੰਗ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 13 78 48 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾ ਂwww.quit.org.au 'ਤੇ ਜਾਓ  

• DirectLine (ਡਾਇਰੈਕਟਲਾਈਨ) ਇੱਕ ਰਾਜ-ਿਵਆਪੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ 
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਗੁਪਤ ਕ�ਸਿਲੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1800 888 236 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਾਂ 
www.directline.org.au 'ਤੇ ਜਾਓ  

• Youth, Drugs and Alcohol Advice (ਯੂਥ, ਡਰੱਗਜ਼ �ਡ ਅਲਕੋਹੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼) ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 
ਤ� 8 ਸ਼ਾਮ ਵਜੇ ਤੱਕ ਯੁਵਕ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1800 458 685 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ  

• ਅਲਕੋਹਲ ਅਤ ੇਡਰੱਗ ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਲਾਈਨ 1300 85 85 84 

• ਹ�ਡਸਪੇਸ ਔਨਲਾਈਨ, ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹ�ਡਸਪੇਸ ਸ�ਟਰਾਂ ਰਾਹ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। www.headspace.org.au 'ਤੇ ਜਾਓ    

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਹ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਇੱਥ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

• QUIT (ਕੁ਼ਇਟ) - www.quit.org.au/articles/teenvaping 

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
http://www.quit.org.au/
http://www.directline.org.au/
http://www.headspace.org.au/
http://www.quit.org.au/articles/teenvaping
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• Better Health Channel (ਬ�ਟਰ ਹੈਲਥ ਚੈਨਲ) - www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-
and-tobacco 

• Royal Children’s Hospital (ਰਾਇਲ ਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ) - www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/ 
E-cigarettes_and_teens  

• Alcohol and Drug Foundation (ਅਲਕੋਹਲ ਅਤ ੇਡਰੱਗ ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ) - https://adf.org.au/talking-about-
drugs/parenting/vaping-youth/talking-about-vaping/ 

• Cancer Council Victoria(ਕ�ਸਰ ਕ�ਸਲ ਿਵਕਟੋਰੀਆ) - www.tobaccoinaustralia.org.au  
• Tobacco Act 1987(ਤੰਬਾਕੂ ਐਕਟ 1987) - www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/tobacco-act-

1987/095  
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