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ការជក់បារ ីនិងការស្របូចំហាយបារអីេឡិចស្រនិូច៖ 
ធនធានណែនរំស្ាប់សាលាអរៀន និងស្របូអស្ងៀន  
សាលាអរៀនានរួនទីរំខាន់កនុងការផ្ដល់បរិសាា នការពារ និងេប់រំដល់កុារ និងមនុរសវយ័អកេង  

ស្បឆងំទល់នឹងផ្លប ៉ះពាល់ណដលានអស្រ៉ះថ្នន ក់ននការជក់បារី និងការស្របូចំហាយបារី អេឡិចស្រនិូច។ 

ការពិរេំពីការជក់បារ ីនិងការស្របូចំហាយបារអីេឡិចស្រនិូច 

អរីេវីជាការជក់បារី និងការស្របូចំហាយបារីអេឡិចស្រនិូច? 

ការជក់គឺជាការអនុវត្តមួយដែលសារធាតុ្ត្ត្វូបានែុត្ បង ក្ើត្ជាដសែ្ដែលបឺត្ចូលងៅកនុ្សួត្។  

ការត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូច គឺជាែំង ើ រការដែលវត្ថុរាវត្ត្វូបានែុត្កងដៅ  បង ក្ើត្ជាចំហាយដែល បឺត្ចូល ងៅកនុ្សួត្។  

ទំ្ ការជក់បារ ីនិ្ការត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូច ពាក់ព័នធនឹ្ការហិត្សារធាតុ្គើមើចូលងៅ កនុ្សួត្  

ដែលអាចង វ្ើឱ្យងត្រោះថ្នន ក់ែល់សុខភាពរបស់អនក។ 

បារងីអឡិចត្ត្និូក ក៏ត្ត្វូបានងគសាា ល់ថ្ន ‘ឧបករ ៍ជក់បារងីអឡិកត្ត្និូក’ គឺជាឧបករ ៍ងអឡិចត្ត្និូកដែល ែុត្កងដៅ វត្ថុរាវ  
(ឬ ‘វត្ថុរាវ’) ងែើមបើបង ក្ើត្សារធាតុ្ងអរ  សូូលដែលអនកងត្បើត្បាស់ហិត្ចូល។ ការងត្បើបារងីអឡិចត្ត្និូក ជាទូងៅត្ត្វូបានងគងៅថ្ន  

‘ការត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូច’។ បារងីអឡិចត្ត្និូកមានជាទត្ម្់ និ្ ទំហំត្គប់ទំ្ អស់ ងហើយអាចងមើលងៅែូចជាដែកងកោះ ប ិច 

ឬ USB។1 

អរីានេវី អៅកនុងបារីអេឡិចស្រនិូក?  

មិនមានសត្់ដារគុ ភាព ឬសុវត្ថិភាពសត្មាប់បារងីអឡិចត្ត្និូក ឬវត្ថុរាវនានាដែលងត្បើងៅកនុ្បារ ីងអឡិចត្ត្និូកងទ  

មានន័យការសលិត្ សារធាតុ្ និ្ការដាក់សាា ករបស់វាមិនត្ត្វូបានង វ្ើ និយ័ត្កមមងទ។  

បារងីអឡិចត្ត្និូកភាគងត្ចើនមាន សារធាតុ្នើកូទើន ដែលមានងត្រោះថ្នន ក់ និ្ង វ្ើឱ្យង ៀន។ បារងីអឡិចត្ត្និូក  

និ្វត្ថុរាវងអឡិចត្ត្និូកភាគងត្ចើន ដែលត្ត្វូបានដាក់សាា កថ្នមិនមានសារធាតុ្នើកូទើន គឺពិត្ជាមាន សារធាតុ្នើកូទើន។2  

សារធាតុ្មានងត្រោះថ្នន ក់ រមួមានភាន ក់ងារដែលមានសារធាតុ្ងោហៈងត្ចើន និ្បណ្ដៅ ល ឱ្យងកើត្ជំ្ឺមហារកី  

ត្ត្វូបានងគរកង ើ ងៅកនុ្សារធាតុ្ងអរ  សូូលដែលសលិត្ងដាយបារងីអឡិចត្ត្និូក។  

រអបៀបណដលការស្របូចំហាយបារីអេឡិចស្រនិូច ប ៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបរ់កុារ  

ការត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូចអាចបណ្ដៅ លឱ្យមានងត្រោះថ្នន ក់ខ្ា ំ្ កនុ្រយៈងពលខាើ និ្រយៈងពលដវ្  

សូមបើដត្បារងីអឡិចត្ត្និូកមិនមានសារធាតុ្នើកូនទើនត្ត្វូបានងត្បើក៏ងដាយ។  

 សលប ោះពាល់រយៈងពលខាើ រមួមានការកអួត្ ការចងងាអ រ កអក ែង ហ្ើមខាើ ការរត្កហាយមាត់្ និ្ជំ្ឺមហារកី 

 សលប ោះពាល់រយៈងពលដវ្ រមួមានការខូចសួត្ ជំ្ឺងបោះែូ្ និ្ជំ្ឺមហារកី  

បារងីអឡិចត្ត្និូកមិនមានវត្តមានរយៈងពលដវ្ត្គប់ត្រន់ងែើមបើឱ្យងគថ្នងត្ើវាប ក្ជំជំ្ឺងសែ្ងទៀត្ឬអត់្  

ប ុដនតអនកជំនា នានាគិត្ថ្នវាទំន្ជាបណ្ដៅ លឱ្យងកើត្ជំ្ឺមហារកីសួត្ និ្ជំ្ឺមហារកីមាត់្។  

ការប ោះពាល់សារធាតុ្នើកូទើនកនុ្អំឡុ្វយ័ជំទ្់អាចង វ្ើឱ្យងត្រោះថ្នន ក់ែល់ការវវិឌ្ឍខួរកាល និ្នាឱំ្យ  
មានហានិភ័យននការង ៀនកាន់ដត្ខពស់។3 4 សារធាតុ្នើកូទើន គឺជាសារធាតុ្ពុលមួយ ងហើយអាចង វ្ើឱ្យមនុសែឈឺ  

ត្បសិនងបើវាត្ត្វូបានងលបចូលងដាយនចែនយ។ សារធាតុ្នើកូទើនអាចបណ្ដៅ លឱ្យសាា ប់ចំងពាោះកុមារតូ្ចៗ។ 

កុមារដែលងត្បើបារងីអឡិចត្ត្និូក ទំន្ជាមានងត្ចើនជា្បើែ្ចូលងៅរកការជក់បារ។ី ក៏មានករ ើ ការសុ្ោះបារងីអឡិចត្ត្និូក និ្ការប ក្
អគាិភ័យស្ដែរ។  

                                              
1 ប្រភព៖ បារីអេឡិចប្រូនិក និងមនុស្សវ័យអកេង៖ េវីខ្លះ ដែលេនក ប្រូ វែឹង (quit.org.au) 

2 ប្រភព៖ បារីអេឡិចប្រូនិក និងមនុស្សវ័យអកេង៖ េវីខ្លះ ដែលេនក ប្រូ វែឹង (quit.org.au) 

3 ប្រភព៖ ការប្សូ្រចំហាយបារីអេឡិច ប្រូនិច និងសុ្ខ្ភាពររស់្េនក (quit.org.au)   

4 ប្រភព៖ ព័រ៌មានេំពី សុ្ខ្ភាពកុមារ៖ បារីអេឡិច ប្រូនិក និងមនុស្សវ័យជំទង់ (rch.org.au) 

https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-18-harm-reduction/indepth-18b-e-cigarettes/18b-0-introduction
https://www.health.gov.au/health-topics/smoking-and-tobacco/about-smoking-and-tobacco/about-e-cigarettes#:~:text=Hazardous%20substances%20have%20been%20found,can%20also%20cause%20DNA%20damage
https://www.quit.org.au/articles/teenvaping/
https://www.quit.org.au/articles/teenvaping/
file:///C:/Users/08757128/Downloads/Quit_Infographic_Health_Risks_for_Teens_2021_xhYch5a.pdf
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens/#:~:text=Nicotine%20exposure%20during%20the%20teenage,on%20to%20use%20regular%20cigarettes.
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ចាប់រដីពីការស្របូចំហាយបារអីេឡិចស្រនិូច 

ការជក់បារី និងការស្របូចំហាយបារីអេឡិចស្រនិូច ស្រវូបានហាមឃារ់អៅកនុង និងអៅជំុវិញសាលាអរៀន។ 

ចាប់ថ្នន ជំក់ ឆ្ន  ំ1987 (ចាប់ថ្នន ជំក់) ហាមឃាត់្ការជក់បារ ីឬការត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូចងៅងលើ បរងិវ សាោងរៀន  

ឬងៅកនុ្ចមាា យ 4 ដម ត្ត្ពើចំ ុចចូលរបស់អនកង្មើ រងជើ្ងៅកាន់បរងិវ សាោងរៀន។  

ការហាមឃាត់្ការជក់បារ ីនិ្ការត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូចអនុវត្តចំងពាោះ៖ 

 អនកណ្ដមាន ក់ដែលមានវត្តមានងៅងលើបរងិវ សាោងរៀន និ្ងៅងត្ៅងមា ្សាោ រមួមានសិសែ ត្គបូងត្្ៀន អនកជាប់កិចចសនា 

ឪពុកមាៅ យ ឬអនកដ្ទ ំឬសហគមន៍ទលំូទោូយ ែូចជាត្កមុកើឡានានា 

 សកមមភាពទំ្ អស់ដែលងកើត្ងឡើ្ងៅងលើបរងិវ សាោងរៀន រមួមានងៅមុនសាោមងត្តយយ ងៅសាោមងត្តយយ  
ងៅងត្ៅងមា ្ដ្ទងំៅសាោងរៀន សកមមភាពកើឡា ឬសកមមភាពកមានត និ្ការត្បារពធពិ ើ្នានាងៅសាោងរៀន។ 

ការជក់បារ ីនិ្ការត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូចក៏មិនត្ត្វូបានអនុញ្ញា ត្ស្ដែរ ងៅឯត្ពឹត្តិការ ៍នានា ងៅសាោងរៀន  

និ្ែំង ើ រកមានតជាត្កមុ ដែលបានង វ្ើងៅងត្ៅបរងិវ សាោងរៀន។ 

ចាប់រុខភាព និងកណនែងលក់រាយ  

ចាប់ថ្នន ជំក់ ង វ្ើ និយ័ត្កមមងលើបុគាលនានាដែលអាចជក់បារ ីឬត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូច ក៏ែូចជាការលក់  

និ្ការសាយពា ិជជកមមបារ ីនិ្សលិត្សលបារងីអឡិចត្ត្និូក។ វា ខុសចាប់សត្មាប់អនកមាន ក់ដែល៖ 

 លក់ ងដាោះែូរជាទំនិ  ឬង ៅ្ ោះបៅូរត្បងភទននថ្នន ជំក់ ឬសលិត្សលបារងីអឡិចត្ត្និូកណ្ដមួយែល់មនុសែដែលមានអាយុងត្កាម  

18 ឆ្ន ។ំ 

 កាន់កាប់បារងីអឡិចត្ត្និូកដែលមានសារធាតុ្ងអកូទើន លុោះត្ាដត្ពួកងគមានងវជជបញ្ញជ របស់ងវជជប ឌិ ត្។ 

 ជក់បារ ីឬត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូចងៅកនុ្យានជំនិោះ ត្បសិនងបើមនុសែមាន ក់មានអាយុងត្កាម 18 ឆ្ន  ំ 
ក៏មានវត្តមានងៅកនុ្យានជំនិោះស្ដែរ។ 

ព័ត៌្មានអំពើអនកលក់រាយដែលលក់សលិត្សលបារងីអឡិចត្ត្និូកងៅឱ្យអនើតិ្ជន គួរដត្បានរាយការ ៍ងៅ  

សាោសងាក ត់្ងៅាមតំ្បន់។ 

សត្មាប់ព័ត៌្មានបដនថមអំពើចាប់ថ្នន ជំក់ សូមងៅកាន់ងគហទំព័រ www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/tobacco-act-

1987/095 

ការពវកិចចសាលាអរៀន  

ងរលនងយាបាយសត្មាប់សិសែទក់ទ្នឹ្ងត្គឿ្ត្សវឹ្  និ្ងត្គឿ្ង ៀនងសែ្ងទៀត្របស់ ត្កសួ្អប់រ ំនិ្ប ៅុ ោះបណ្ដៅ ល  

សៅល់ព័ត៌្មានែល់សាោងរៀននានាសៅើពើវ ិ្ ើសាត្សតសាោទំ្ មូល ងែើមបើកាត់្បនថយការងត្បើត្បាស់ងត្គឿ្ត្សវឹ្  និ្ងត្គៀ្ង ៀន។  

ងៅងត្កាមងរលនងយាបាយងនោះ សាោងរៀនត្ត្វូដត្៖ 

 មិនអនុញ្ញា ត្ឱ្យសិសែកាន់កាប់ ងត្បើត្បាស់ ឬលក់ងត្គឿ្ត្សវឹ្  និ្ងត្គឿ្ង ៀនងសែ្ងទៀត្ងៅងលើបរងិវ សាោងរៀន  

ឬងៅកដនា្ងបាោះជំរ ំឬការកមានតជាត្កមុ។ 

 ត្គប់ត្គ្ និ្រាយការ ៍ឧបបត្តិងហតុ្ងត្គឿ្ត្សវឹ្  និ្ឧបបត្តិងហតុ្ទក់ទ្នឹ្ងត្គឿ្ង ៀនងសែ្ងទៀត្  

ត្សបាមងរលការ ៍សៅើពើការរាយការ ៍ និ្ការត្គប់ត្គ្ងលើឧបបត្តិងហតុ្ងៅសាោងរៀន (រមួមានភាពអាសនន)  
និ្ត្សបាមនើតិ្វ ិ្ ើនានាដែលបានដច្ងៅកនុ្ងរលការ ៍ងនោះ 

 ចាត់្វធិានការសមត្សបែូចបានព ៌នាងៅកនុ្ងរលការ ៍សិសែទក់ទ្នឹ្ងត្គឿ្ត្សវឹ្   

និ្ងត្គឿ្ង ៀនងសែ្ងទៀត្របស់ត្កសួ្។ 

 ពិចារណ្ដងលើការរតំ្ទសុខភាព និ្សុខុមាលភាពសត្មាប់សិសែ ងៅមុនវធិានការដាក់ពិន័យ  

និ្ធានាថ្នសិសែទទលួបានការចូលងត្បើត្បាស់ការរតំ្ទជាបន្ាន់ និ្ជាបនត ចំងពាោះបញ្ញហ  ងត្បើត្បាស់សារធាតុ្ណ្ដមួយ។ 

http://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/tobacco-act-1987/095
http://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/tobacco-act-1987/095
https://www2.education.vic.gov.au/pal/alcohol-and-other-drugs-students/policy


 

 3 

ធនធានទាក់ទងនឹងការជក់បារ ីនិងការស្របូចំហាយបារអីេឡិចស្រនិូច  

រស្ាប់សាលាអរៀននន 

ធនធានរដីពីអរលការែ៍ស្ករួង 

អរលការែ៍ហាមឃារ់អលីការជក់បារី និងការស្របូចំហាយបារីអេឡិចស្រនិូចរបរ់ DET  

ងរលការ ៍ងនោះបញ្ញជ ក់ពើចាប់ និ្ងរលការ ៍ទក់ទ្នឹ្ការជក់បារ ីរមួមានការងត្បើត្បាស់បារ ី 
ងអឡិចត្ត្និូកងៅទើធាា សាោងរៀន។ វារមួមានសនាឹកព័ត៌្មានជាគំរ ូដែលងរៀបរាប់ជាពាកយងពចន៍ងែើមបើជួយ  

ែល់សាោងរៀននានាកនុ្ការង វ្ើ ទំនាក់ទំន្ទក់ទ្នឹ្ការហាមឃាត់្ងលើការជក់បារ។ី សូមអានងរលការ ៍ងនោះងៅឯ 

www2.education.vic.gov.au/pal/smoking-vaping-ban 

អរលការែ៍រិរសទាក់ទងនឹងអស្រឿងស្រវឹង និងអស្រឿងអញៀនអផ្សងអទៀរ 

សៅល់ែល់សាោងរៀននានានូវព័ត៌្មានសៅើពើការរតំ្ទវិ្ ើសាត្សតសាោងរៀនទំ្មូល ងែើមបើកាត់្បនថយ ការងត្បើត្បាស់ងត្គឿ្ត្សវឹ្   

និ្ងត្គឿ្ង ៀន។ សូមអានងរលការ ៍ងនោះងៅឯ www2.education.vic.gov.au/pal/alcohol-and-other-drugs-

students 

ធនធានរស្ាប់ការបអស្ងៀន និងការអរៀនរូស្រ 

កមេវធីិអស្រៀមរចួជាអស្រច (Get Ready)  

ប ៅុំ ននសកមមភាពបងត្្ៀន និ្ងរៀនសូត្ត្ សត្មាប់សិសែថ្នន ក់ទើ 7-9។ វាជាកមមវ ិ្ ើអប់រសំៅើពើងត្គឿ្ត្សវឹ្   

និ្ងត្គឿ្ង ៀនងដាយដសអកងលើភសតុា្ ងដាយមានងមងរៀនជាក់ោក់និយាយអំពើការជក់បារ។ី  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/physed/Pages/drugedulea 
rn.aspx   

កមេវិធីរមិទធផ្លសាលាអរៀនស្បកបអោយរុខភាពលអ (Healthy Schools Achievement Program) 

កមមវ ិ្ ើសមិទធសលងនោះសៅល់ត្កបខ័ ឌ សាោងរៀនទំ្មូលសត្មាប់សុខភាព និ្សុខុមាលភាព។  

វារមួបញ្ចូលនូវដសនកសុខភាពដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ងលើថ្នន ជំក់ ងត្គឿ្ត្សវឹ្  និ្ងត្គឿ្ង ៀនងសែ្ងទៀត្។  

https://www.achievementprogram.health.vic.gov.au/education/schools   

អរលការែ៍ណែនរំស្ាប់សាលាអរៀន៖ ការពាក់ព័នធរបរ់ឪពុកាដ យអៅកនុងការេប់រំេំពីអស្រឿងអញៀន។ 

្នធាន និ្គំរនូានាងែើមបើជួយែល់ឪពុកមាៅ យ និ្អនកដ្ទដំែលចូលរមួកនុ្ការអប់រំអំពើងត្គឿ្ង ៀន។  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/physed/Pages/drugeduengage 

ជអស្មីរជាវិជជាន (Positive Choices)  

កមមវ ិ្ ើទប់សាក ត់្ងត្គឿ្ង ៀន និ្្នធានអប់រ ំសត្មាប់សោងរៀនដែលបានបង ក្ើត្ងឡើ្ងដាយសកលវទិាល័យ សុើែនើយ៍។  

រមួមានកូនងសៀវងៅសៅើពើងត្គឿ្ង ៀន និ្ងត្គឿ្ត្សវឹ្ សត្មាប់ឪពុកមាៅ យ ត្គបូងត្្ៀន និ្សិសែ ដែលនិយាយអំពើបារងីអឡិចត្ត្និូក 

និ្ការត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូច សនាឹកព័ត៌្មានសៅើពើបារងីអឡិចត្ត្និូក និ្សិកាា សាោាមអុើន្ឺ ិត្។  

https://positivechoices.org.au/drugs-a-z/tobacco   

ធនធានអលីកកមពរ់រុខភាព 

Quit Victoria (ផ្តា ច់បារី រដឋវិចថូអរៀ)  
សៅល់ជូននូវ្នធាន ព័ត៌្មាន និ្ការរតំ្ទសត្មាប់មនុសែឱ្យ ត្ ច់បារ ីនិ្ ត្ ច់បារងីអឡិចត្ត្និូច  

ក៏ែូចជាសនាឹកព័ត៌្មាននានាសត្មាប់ឪពុកមាៅ យ និ្កុមារ។ www.quit.org.au/articles/teenvaping 

មនទីរអពទយកុារ (Royal Children’s Hospital) 

សនាឹកព័ត៌្មានអំពើបារងីអឡិចត្ត្និូក និ្មនុសែវយ័ជំទ្់ មានព័ត៌្មានសៅើពើរងបៀបងែើមបើនិយាយជាមួយ  

មនុសែវយ័ជំទ្់អំពើហានិភ័យននការជក់បារងីអឡិចត្ត្និូក និ្វគាសត្ខ្សសៅើពើការត្សបូចំហាយ បារងីអឡិចត្ត្និូច  

ដែលបានបង ក្ើត្ងឡើ្ងដាយងវជជប ឌិ ត្ឯកងទសជំ្ឺកុមារ។ www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-

cigarettes_and_teens 

 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/smoking-vaping-ban
https://www2.education.vic.gov.au/pal/alcohol-and-other-drugs-students
https://www2.education.vic.gov.au/pal/alcohol-and-other-drugs-students
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/physed/Pages/drugedulearn.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/physed/Pages/drugedulearn.aspx
https://www.achievementprogram.health.vic.gov.au/education/schools
https://positivechoices.org.au/drugs-a-z/tobacco
http://www.quit.org.au/articles/teenvaping
http://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens
http://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens
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Better Health Channel (បណ្ដដ ញរុខភាពកាន់ណរស្បអរីរ )  
ព័ត៌្មានសៅើពើសលប ោះពាល់សុខភាពននការជក់បារ ីយុទធសាត្សតសត្មាប់ការ ត្ ច់បារ ីសថិតិ្ ចាប់សៅើពើ ការជក់បាររីបស់រែឋវ ិ្ ូងរៀ  
ងត្រោះថ្នន ក់ននបារងីអឡិចត្ត្និូក វត្ថុរាវដែលងត្បើងៅកនុ្បារងីអឡិចត្ត្និូក និ្ងត្រោះថ្នន ក់ននការពុលងដាយសារធាតុ្នើកូទើន។ 

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

វីអដេូរបរ់មនទីរអពទយកុារ (Royal Children’s Hospital Video)  

មានវងីែអូសមត្សបសត្មាប់បុគាលិកសាោងរៀន និ្ឪពុកមាៅ យ/អនកដ្ទ ំសៅើពើហានិភ័យសុខភាពនន ការងត្បើត្បាស់បារងីអឡិចត្ត្និូក។ 

www.rchpoll.org.au/polls/e-cigarettes-vaping-and-teens-do-parents-know-the-dangers/ 

ស្កមុស្បឹកាជំងឺមហារីក៖ បារីអេឡិចស្រនិូក 

ព័ត៌្មានសៅើពើសុវត្ថិភាពននបារងីអឡិចត្ត្និូក  

www.cancer.org.au/cancer-information/causes-and-prevention/smoking/e-cigarettes 

មូលនិធិអស្រឿងអញៀនេូស្សាា លី៖ ការពិរេំពីសារធារុនីកូទីន 

adf.org.au/drug-facts/nicotine  

ការរសំ្ទពីស្ករួង 

សាោងរៀន និ ដ្សនកសុខភាពជាមូលដាឋ ន សុខុមាលភាព និ្កមាា ំ្ ការងាររមួបញ្ចូលរន  ក៏អាចជួយសៅល់ការរតំ្ទែល់សិសែដែលជក់បារ ី
ឬត្សបូចំហាយបារងីអឡិចត្ត្និូចស ដ្ែរ៖   

 ងវជជប ឌិ ត្ងៅកនុ្កមមវ ិ្ ើ វទិាល័យ 

 កមមវ ិ្ ើដ្ទងំៅវទិាល័យ 

 កមមវ ិ្ ើងសវារតំ្ទែល់សិសែ 
 ត្គងូពទយសុខភាពសាូវចិត្តងៅាមសាោងរៀន 

 មន្តនតើសុខុមាលភាពបឋម 

 មន្តនតើរតំ្ទការចូលរមួរបស់ជនងែើម (Koorie) 

សូមទក់ទ្ការយិាល័យងៅាមតំ្បន់មូលដាឋ នរបស់អនក ងែើមបើភាជ ប់ទំនាក់ទំន្ជាមួយងសវាកមមរតំ្ទ ទំ្ ងនោះ។ 

អរវាកមេផ្ដល់ដំបូនេ ន 

 Quitline សៅល់ែំបូនាម ន និ្ការពិងត្រោះងយាបល់ជាសមាា ត់្ រមួមានសត្មាប់កុមារ ចាប់ពើងមា ្ 8 ត្ពឹក ែល់ងមា ្ 8 ោា ច ពើន ា្ចន្ 

ែល់ន ា្សុត្ក។ ទរូសព្ងលខ 13 78 48 ឬចូលងៅកាន់ងគហទំព័រ www.quit.org.au  

 DirectLine គឺជា ងសវាកមមសៅល់ែំបូនាម នសៅើពើងត្គឿ្ត្សវឹ្  និ្ងត្គឿ្ង ៀនងសែ្ងទៀត្ងៅ ទទូំ្ រែឋ  
សៅល់ជូនការពិងត្រោះងយាបល់ជាសមាា ត់្ និ្ការបញ្ជូនបនត មាន 24 ងមា ្ កនុ្មួយន ា្, 7 ន ា្ កនុ្មួយសប្ដៅ ហ៍។ ទរូសព្ងលខ  

1800 888 236 ឬចូលងៅកាន់ងគហទំព័រ www.directline.org.au  

 េងគការយុវជន ដំបូនេ នេំពីអស្រឿងអញៀន និងអស្រឿងស្រវឹង (Youth, Drugs and Alcohol Advice) សៅល់ជូន  

ងសវាកមមជាក់ោក់ែល់យុវជន ចាប់ពើងមា ្ 9 ត្ពឹក ែល់ 8 ោា ច ពើន ា្ចន្ ែល់ន ា្សុត្ក។ ទូរសព្ងលខ 1800 458 685  

 មូលនិធិអស្រឿងស្រវឹង និងអស្រឿងអញៀន បណ្ដត  ទូរសព្សតល់ែំបូនាម នងលខ 1300 85 85 84 

 េងគការ Headspace សៅល់ជូនការរតំ្ទសុខភាពាមអនឡា  ាមទរូសព្ និ្ជួបមុខ្្ល់ ាមរយៈមជឈម ឌ ល 

headspace។ ងៅកាន់ www.headspace.org.au    

http://www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco
http://www.cancer.org.au/cancer-information/causes-and-prevention/smoking/e-cigarettes
https://adf.org.au/drug-facts/nicotine/
http://www.quit.org.au/
http://www.directline.org.au/
http://www.headspace.org.au/

