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ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਸ ਿੰਗ: ਿਕੂਲ ਅਤ ੇਅਸਿਆ ਕ ਿਰੋਤ 
ਗਾਈਡ  
ਿੁਰੱਸਿਆਤਮਕ ਮਾਹੌਲ  ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਸ ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਿਾਨਦੇਹ  ਰਭਾਵਾਂ 
 ਰਤ਼ੀ ਸਿੱਸਿਅਤ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਿਕੂਲਾਂ ਦ਼ੀ ਅਸਹਮ ਭੂਸਮਕਾ ਹੁਿੰਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਸ ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੱਥ 
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਸ ਿੰਗ ਕ਼ੀ ਹੈ? 

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਅਸਿਹ਼ੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਿੱਥੇ ਸਕਿੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਧ ੂੰਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਸਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਸਿਿਨੂੰ ਿਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫਸਿਆ ਂਸ ੱਚ ਅੂੰਦਰ 
ਸ ੱਸਚਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ  

 ੇਸਪੂੰਗ ਉਹ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹ ੈਸਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕ਼ੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਸਿਿਤੋਂ ਭਾਫ਼ ਬਣਦ਼ੀ ਹ ੈਸਿਿਨੂੰ ਿਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫਸਿਆ ਂਸ ੱਚ ਅੂੰਦਰ ਸ ੱਸਚਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ  ੇਸਪੂੰਗ ਦੋਨਾਂ ਸ ੱਚ ਰਿਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਿਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫਸਿਆ ਂਸ ੱਚ ਅੂੰਦਰ ਸ ੱਚਣਾ ਸਾਮਲ ਹ ੂੰਦਾ ਹ ੈਿੋ ਤ ਹਾਡ਼ੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ 
ਨ ਕਿਾਨ ਪਹ ੂੰਚਾ ਿਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਈ-ਸਿਗਰਟਾਂ, ਸਿਿਨੂੰ ' ੇਪਿ'  ਼ੀ ਸਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਰਾਸਨਕ ਯੂੰਤਰ ਹਨ ਿੋ ਤਰਲ (ਿਾਂ 'ਿ ਿ') ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕ ੇਭਾਫ਼ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਸਿਿਨੂੰ 
 ਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਿਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੂੰਦਰ ਸ ੱਚਦੇ ਹਨ। ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ' ੇਸਪੂੰਗ' ਸਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਸਿਗਰਟਾਂ ਿਾਰ ੇ
ਰ ਪਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾ ਂਸ ੱਚ ਆਉਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟਰ, ਪੈੱਨ ਿਾ ਂUSB  ਰਗ਼ੀਆ ਂਲੱਗ ਿਕਦ਼ੀਆ ਂਹਨ।1 

ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕ਼ੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ?  

ਈ-ਸਿਗਰਟਾ ਂਿਾ ਂਈ-ਸਿਗਰਟਾਂ ਸ ੱਚ  ਰਤੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਗ ਣ ੱਤਾ ਿਾਂ ਿ ਰਸੱ ਆ ਮਾਪਦੂੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ੇਹਏੋ ਹਨ, ਭਾ  ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ, ਿਮੱਗਰ਼ੀ ਅਤੇ ਲੇਬਸਲੂੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਨਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ-ਸਿਗਰਟਾਂ ਸ ੱਚ ਸਨਕੋਟ਼ੀਨ ਹ ੂੰਦਾ ਹ ੈਿ ੋਹਾਨ਼ੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸੇ ਦਾ ਆਦ਼ੀ ਬਣਾਉਣ  ਾਲਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ-ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤ ੇਈ-
ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਕੋਟ਼ੀਨ-ਮ ਕਤ ਲੇਬਲ ਕ਼ੀਤਾ ਸਗਆ ਹ ੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾ ਂਸ ੱਚ  ਼ੀ ਸਨਕੋਟ਼ੀਨ ਹ ੂੰਦ਼ੀ ਹ।ੈ2 ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧ ੂੰਏ 
ਸ ੱਚ ਭਾਰ਼ੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਏਿੂੰਟਾਂ ਿਮੇਤ  ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।  

ਵੇਸ ਿੰਗ ਬੱਿੇ ਦੇ ਿਰ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ  ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ  

 ੇਸਪੂੰਗ ਦ਼ੀ ਥੋਿਹੇ ਅਤੇ ਲੂੰਬ ੇਿਮੇਂ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਕਾਫ਼਼ੀ ਅਸਹਮ ਨ ਕਿਾਨ ਪਹ ੂੰਚਾ ਿਕਦ਼ੀ ਹ,ੈ ਭਾ ੇਂ ਸਨਕੋਟ਼ੀਨ-ਮ ਕਤ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦ਼ੀ ਹ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹ:ੈ  

 ਥੋਿਹ ੇਿਮੇਂ ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਸ ੱਚ ਉਲਟ਼ੀਆ,ਂ ਿ਼ੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ,  ੂੰਘ, ਿਾਹ ਚਿਹਨਾ, ਮ ੂੰਹ ਸ ੱਚ ਿਲਣ ਅਤ ੇਦਮਾ ਰੋਗ ਸਾਮਲ ਹਨ 

 ਲੂੰਬੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਸ ੱਚ ਫੇਫਸਿਆ ਂਨੂੰ ਨ ਕਿਾਨ, ਸਦਲ ਦ਼ੀ ਸਬਮਾਰ਼ੀ ਅਤ ੇਕੈਂਿਰ ਸਾਮਲ ਹਨ  

ਈ-ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਿਾਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਕਾਫ਼਼ੀ ਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਕ ਕ਼ੀ ਉਹ ਹਰੋ ਸਕਹਿ਼ੀਆ-ਂਸਕਹਿ਼ੀਆ ਂਸਬਮਾਰ਼ੀਆ ਂਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣਦ਼ੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ ਿੋਚਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਹ ਫੇਫਸਿਆ ਂਅਤੇ ਮ ੂੰਹ ਦ ੇਕੈਂਿਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦ਼ੀਆ ਂਹਨ।  

ਸਕਸੋਰ ਅ ਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਨਕੋਟ਼ੀਨ ਦਾ ਿੇ ਨ ਸਦਮਾਗ ਦ ੇਸ ਕਾਿ ਨੂੰ ਨ ਕਿਾਨ ਪਹ ੂੰਚਾ ਿਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਨਸਾ ੋਰ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਦ ੇਉੱਚ ਼ੋਿ ਮ  ੱਲ ਲੈ 
ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।3 4 ਸਨਕੋਟ਼ੀਨ ਇੱਕ ਼ਿਸਹਰ ਹ ੈਅਤੇ ਿੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਗਲ ਲਈ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹ ੈਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਾਰ ਕਰ ਿਕਦ਼ੀ ਹ।ੈ 
ਸਨਕੋਟ਼ੀਨ ਬਹ ਤ ਛੋਟੇ ਬਸੱਚਆ ਂਲਈ ਿਾਨਲੇ ਾ ਹ।ੈ 

ਸਿਹਿੇ ਬੱਚ ੇਈ-ਸਿਗਰਟ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪ਼ੀਣ ਲੱਗਣ  ੱਲ ਿਾਣ ਦ਼ੀ ਿੂੰਭਾ ਨਾ ਸਤੂੰਨ ਗ ਣਾ ਤੋਂ  ੱਧ ਹ ੂੰਦ਼ੀ ਹ।ੈ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦੇ 
ਫਟਣ ਅਤ ੇਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ  ਼ੀ ਿਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।  

                                              
1 ਸਰੋਤ: ਈ-ਸਸਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ੋਰ: ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (quit.org.au) 

2 ਸਰੋਤ: ਈ-ਸਸਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ੋਰ: ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (quit.org.au) 

3 ਸਰੋਤ: ਵੇਸ ੂੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ (quit.org.au)   

4 ਸਰੋਤ: ਬੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ: ਈ-ਸਸਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸੋਰ (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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ਵੇਸ ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 
ਿਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਿ- ਾਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਸ ਿੰਗ 'ਤੇ  ਾਬਿੰਦ਼ੀ ਹੈ 

ਤੂੰਬਾਕ  ਐਕਟ 1987  (ਤੂੰਬਾਕ  ਐਕਟ)ਿਕ ਲ ਦ਼ੀ ਚਾਰਦ਼ੀ ਾਰ਼ੀ ਅੂੰਦਰ 'ਤ ੇਿਾਂ ਿਕ ਲ ਅੂੰਦਰ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰ਼ੀਆ ਂਦੇ ਪਹ ੂੰਚ  ਾਲੇ ਿਥਾਨ ਦੇ 
4 ਮ਼ੀਟਰ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਤੂੰਬਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਿਾਂ  ੇਸਪੂੰਗ ਪ਼ੀਣ 'ਤ ੇਪਾਬੂੰਦ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇ ੇਸਪੂੰਗ ਪਾਬੂੰਦ਼ੀ ਇਨ੍ਾਂ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਹ ੂੰਦ਼ੀ ਹ:ੈ 

 ਿਕ ਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸ ੱਚ ਿਕ ਲ ਦ਼ੀ ਚਾਰਦ਼ੀ ਾਰ਼ੀ ਸ ੱਚ ਮੌਿ ਦ ਹਰ ਸ ਅਕਤ਼ੀ 'ਤ ੇਸਿਿ ਸ ੱਚ ਸ ਸਦਆਰਥ਼ੀ, ਅਸਧਆਪਕ, 
ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮਾਪੇ ਿਾਂ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਿਾਂ ਿਮ ੱਚ ੇਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਿ ੇਂ ਸਕ  ੇਡ ਿਮ ਹ ਸਾਮਲ ਹਨ 

 ਪਰ਼ੀ-ਿਕ ਲ, ਸਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਿਕ ਲ ਲੱਗਣ ਦ ੇਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ਼ੀ ਦੇ ਭਾਲ, ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ,  ੇਡ ਿਾਂ ਮਨੋਰੂੰਿਨ ਗਤ਼ੀਸ ਧ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਿਕ ਲ ਦੇ 
ਸਤਉਹਾਰਾਂ ਿਮੇਤ ਿਕ ਲ ਦ਼ੀ ਚਾਰਦ਼ੀ ਾਰ਼ੀ ਸ ੱਚ ਹੋਣ  ਾਲ਼ੀਆ ਂਿਾਰ਼ੀਆ ਂਗਤ਼ੀਸ ਧ਼ੀਆ ਂ'ਤ ੇ

ਿਕ ਲ਼ੀ ਿਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਿਕ ਲ ਦ਼ੀ ਚਾਰਦ਼ੀ ਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਯੋਿਤ ਿੈਰ-ਿਪਾਟੇ ਦ਼ੀਆ ਂਗਤ਼ੀਸ ਧ਼ੀਆ ਂਦੌਰਾਨ  ਼ੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ  ੇਸਪੂੰਗ ਕਰਨ 
ਦ਼ੀ ਇਿਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ  ਰਿੂਨ ਕਾਨੂੰਨ  

ਇਹ ਤੂੰਬਾਕ  ਐਕਟ ਕੋਈ ਸ ਅਕਤ਼ੀ ਸਕੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪ਼ੀ ਿਾਂ  ੇਪ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਹ਼ੀ ਤੂੰਬਾਕ  ਅਤੇ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦ਼ੀ ਸ ਕਰ਼ੀ ਅਤੇ 
ਇਸਸਤਹਾਰਬਾ਼ਿ਼ੀ ਨੂੰ ਸਨਯੂੰਸਤਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਹਰ ਸ ਅਕਤ਼ੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ਼ੀ ਹ:ੈ 

 18 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘਟੱ ਉਮਰ ਦੇ ਸ ਅਕਤ਼ੀ ਨੂੰ ਸਕਿੇ  ਼ੀ ਸਕਿਮ ਦੇ ਤੂੰਬਾਕ  ਿਾ ਂਈ-ਸਿਗਰਟ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ  ੇਚਣਾ,  ੱਟਾ-ਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਬਦਲਣਾ 

 ਸਨਕੋਟ਼ੀਨ  ਾਲ਼ੀ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਰੱ ਣ਼ੀ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਲ ਤ ਨ ਿਖਾ ਨਾ ਹੋ ੇ 

 ਮੋਟਰ  ਾਹਨ ਸ ੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪ਼ੀਣਾ ਿਾਂ  ੇਪ ਕਰਨਾ ਿੇਕਰ 18 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸ ਅਕਤ਼ੀ  ਼ੀ ਮੋਟਰ  ਾਹਨ ਸ ੱਚ ਮੌਿ ਦ ਹ।ੈ 

ਨਾਬਾਲਗਾ ਂਨੂੰ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਉਤਪਾਦ  ੇਚਣ  ਾਲੇ ਸਰਟਲੇਰਾ ਂਬਾਰੇ ਿਥਾਨਕ ਕੌਂਿਲਾ ਂਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਦੱਤ਼ੀ ਿਾਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹ।ੈ 

ਤੂੰਬਾਕ  ਐਕਟ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/tobacco-act-1987/095 'ਤ ੇਿਾਓ 

ਿਕੂਲ ਦ਼ੀਆ ਂਸ ਿੰਮੇਵਾਰ਼ੀਆ ਂ 
ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਿ ਕੇਸਨ ਐਂਡ ਟਰੇਸਨੂੰ ਗ ਦ਼ੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਰੱਗ਼ਿ- ਸ ਸਦਆਰਥ਼ੀ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਿਕ ਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਮ ੱਚ਼ੀ ਿਕ ਲ ਪਹ ੂੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ਼ੀ ਹ।ੈ  

ਇਿ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਦੇ ਤਸਹਤ ਿਕ ਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ਼ਿਮ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤ:ੇ 

 ਸ ਸਦਆਰਥ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕ ਲ ਦ਼ੀ ਚਾਰਦ਼ੀ ਾਰ਼ੀ ਸ ੱਚ ਿਾ ਂਕੈਂਪਾਂ ਅਤ ੇਿੈਰ-ਿਪਾਟੇ  ਾਲ਼ੀਆ ਗਤ਼ੀਸ ਧ਼ੀਆ ਂ'ਤ ੇਸਰਾਬ ਿਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱ ਣ, 
ਿੇ ਨ ਕਰਨ ਿਾਂ  ੇਚਣ ਦ਼ੀ ਇਿਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹ।ੈ 

 ਿਕ ਲ਼ੀ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦ਼ੀ ਸਰਪੋਰਸਟੂੰਗ ਅਤ ੇਪਰਬੂੰਧਨ (ਐਮਰਿੈਂਿ਼ੀ ਿਮੇਤ) ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਸ ੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਾਂ ਦੇ ਅਨ ਿਾਰ ਸਕਿੇ 
 ਼ੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤ ੇਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਿੂੰਬੂੰਸਧਤ ਹਈੋਆ ਂਘਟਨਾ ਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਅਤ ੇਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹ।ੈ 

 ਇਿ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਦੇ ਤਸਹਤ, ਿਕ ਲਾ ਂਨੂੰ ਲਾ਼ਿਮ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤ:ੇ ਸ ਭਾਗ ਦ਼ੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤ ੇਹੋਰ ਡਰੱਗ਼ਿ-ਸ ਸਦਆਰਥ਼ੀ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਸ ੱਚ  ਰਣਨ ਕ਼ੀਤ ੇਅਨ ਿਾਰ 
ਉਸਚਤ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹ।ੈ 

 ਦੂੰਡਕਾਰ਼ੀ ਤਰ਼ੀਕ ੇਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਸ ਸਦਆਰਥ਼ੀਆ ਂਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ ਿਤ਼ੀ ਿਹਾਇਤਾ 'ਤ ੇਸ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ 
ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹ ੈਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀ ਸਕਿੇ  ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਿੂੰਬੂੰਧ਼ੀ ਮ ੱਸਦਆ ਂਲਈ ਤ ਰੂੰਤ ਅਤੇ ਸਨਰੂੰਤਰ ਿਹਾਇਤਾ ਤੱਕ 
ਪਹ ੂੰਚ ਹੋ ੇ। 

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
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ਿਕੂਲਾ ਂਲਈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਸ ਿੰਗ ਦੇ ਿਰੋਤ 
ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਿਰੋਤ 

DET ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੇਸ ਿੰਗ  ਾਬਿੰਦ਼ੀ ਨ਼ੀਤ਼ੀ  
ਇਹ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਿਕ ਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ ਂ'ਤ ੇਈ-ਸਿਗਰਟ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਿਮੇਤ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬਾਰ ੇਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਨੂੰ ਿਪੱਸਟ ਕਰਦ਼ੀ ਹ।ੈ ਇਿ ਸ ੱਚ ਿਕ ਲਾਂ ਨੂੰ 
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਾਬੂੰਦ਼ੀ ਬਾਰ ੇਦੱਿਣ ਸ ੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮ ਨੇ  ਿੋਂ (ਟੈਮਪਲੇਟ) ਸਬਦਾਂ  ਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਸਾਮਲ ਹ।ੈ ਇਿ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਨੂੰ 
www2.education.vic.gov.au/pal/smoking-vaping-ban 'ਤ ੇਪਿਹ ੋ

ਅਲਕੋਹਲ ਅਤ ੇਹੋਰ ਡਰੱਗ  - ਸਵਸਦਆਰਥ਼ੀ ਨ਼ੀਤ਼ੀ 
ਅਲਕੋਹਲ ਅਤ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਮ ੱਚ ੇਿਕ ਲ ਲਈ ਪਹ ੂੰਚ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਕ ਲਾਂ ਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਨੂੰ www2.education.vic.gov.au/pal/alcohol-and-other-drugs-students 'ਤ ੇਪਿਹੋ 

ਸਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਿਣ ਲਈ ਿਰੋਤ 

Get Ready (ਗੈੱਟ ਰੈੱਡ਼ੀ) 
7-9 ਿਮਾਤ ਦ ੇਸ ਸਦਆਰਥ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਪਿਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱ ਣ ਦ਼ੀਆ ਂਗਤ਼ੀਸ ਧ਼ੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਿਮ ਹ ਹ।ੈ ਇਹ ਇੱਕ ਿਬ ਤ-ਆਧਾਸਰਤ ਡਰੱਗ ਅਤੇ 
ਅਲਕੋਹਲ ਸਿੱਸ ਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹ ੈਸਿਿ ਸ ੱਚ ਸ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਿਬਕਾਂ ਨੂੰ ਕ ਰ ਕ਼ੀਤਾ ਸਗਆ ਹ।ੈ  

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

Healthy Schools Achievement Program (ਹੈਲਥ਼ੀ ਿਕੂਲ ਅਿ਼ੀਵਮੈਂਟ  ਰੋਗਰਾਮ) 
ਇਹ ਅਚ਼ੀ ਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ ਿਤ਼ੀ ਲਈ ਿਕ ਲ ਲਈ ਿਮ ੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਿ ਸ ੱਚ ਤੂੰਬਾਕ , ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਨਸਸਆ ਂ'ਤ ੇਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਸਿਹਤ  ੇਤਰ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

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

ਿਕੂਲਾ ਂਲਈ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸ: ਡਰੱਗ ਸਿੱਸਿਆ ਸਵੱਿ ਮਾਸ ਆਂ ਦ਼ੀ ਸਮੂਲ਼ੀਅਤ 

ਡਰੱਗ ਸਿੱਸ ਆ ਸ ੱਚ ਸਾਮਲ ਮਾਸਪਆ ਂਅਤੇ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਸਲਆ ਂਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੋਤ ਅਤ ੇਟਮੈਪਲੇਟਿ।  

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

Positive Choices ( ੌ ਸਟਵ ਿੌਇਿ ) 
ਸਿਡਨ਼ੀ ਯ ਨ਼ੀ ਰਸਿਟ਼ੀ ਦ ਆਰਾ ਿਕ ਲਾਂ ਲਈ ਸ ਕਿਤ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਸ ਆ ਿਰੋਤ ਅਤੇ ਨਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਈ-ਸਿਗਰਟ ਅਤ ੇ ੇਸਪੂੰਗ ਬਾਰ ੇ
ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਸ ਸਸਆ ਂਦ਼ੀਆ ਂਮਾਸਪਆ,ਂ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਅਤ ੇਸ ਸਦਆਰਥ਼ੀਆ ਂਲਈ ਡਰੱਗ ਅਤ ੇਅਲਕੋਹਲ ਿੂੰਬੂੰਧ਼ੀ ਸਕਤਾਬਾਂ, ਈ-ਸਿਗਰਟ 
ਤੱਥਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ  ੈਬ਼ੀਨਾਰ ਸਾਮਲ ਹਨ।  

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

ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਰੋਤ 

Quit Victoria (ਕੁਇਟ ਸਵਕਟੋਰ਼ੀਆ) 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ  ੇਸਪੂੰਗ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਰੋਤਾਂ, ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾਲ ਹ਼ੀ ਮਾਸਪਆ ਂਅਤ ੇਬਸੱਚਆ ਂ
ਲਈ ਤੱਥ ਪੱਤਰਾ ਂਦ਼ੀ  ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ www.quit.org.au/articles/teenvaping 

ਰਾਇਲ ਸਿਲਡਰਨ ਹਿ ਤਾਲ 
ਇਿ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਅਤ ੇਟ਼ੀਨ਼ਿ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ ਸ ੱਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਸਰਆ ਂਬਾਰੇ ਸਕਸੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕ ੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨ਼ੀ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਸਹਰਾਂ ਦ ਆਰਾ  ੇਸਪੂੰਗ 'ਤ ੇਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਿਟ ਐਪ਼ੀਿੋਡ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹ।ੈ 
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
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
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ਬੈੱਟਰ ਹੈਲਥ ਿੈਨਲ  
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪਰਭਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਣਨ਼ੀਤ਼ੀਆ,ਂ ਅੂੰਕਿੇ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸ ਕਟੋਰ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਈ-ਸਿਗਰਟ 
ਦੇ ਖਤਰੇ, ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਸ ੱਚ  ਰਤੇ ਿਾਂਦ ੇਤਰਲ ਅਤੇ ਸਨਕਟੋ਼ੀਨ ਦੇ ਼ਿਸਹਰ ਦੇ ਖਤਸਰਆ ਂਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰ਼ੀ। 
www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco 

ਰਾਇਲ ਸਿਲਡਰਨ ਹਿ ਤਾਲ ਵ਼ੀਡ਼ੀਓ 

ਸ ੱਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦ਼ੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦ ੇਸਿਹਤ ਖਤਸਰਆ ਂਬਾਰ ੇਿਕ ਲ ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਪਆ/ਂਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਸਲਆ ਂਲਈ ਢ ੱਕ ੀਂ  ਼ੀਡ਼ੀਓ ਸਾਮਲ 
ਹੈ। www.rchpoll.org.au/polls/e-cigarettes-vaping-and-teens-do-parents-know-the-dangers/ 

ਕੈਂਿਰ ਕੌਂਿਲ: ਈ-ਸਿਗਰਟ 
ਈ-ਸਿਗਰਟ ਦ਼ੀ ਿ ਰੱਸ ਆ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰ਼ੀ।  
www.cancer.org.au/cancer-information/causes-and-prevention/smoking/e-cigarettes 

ਆਿਟਰੇਲ਼ੀਅਨ ਡਰੱਗ ਫਾਊਂਡੇਸਨ: ਸਨਕੋਟ਼ੀਨ ਬਾਰ ੇਤੱਥ 
adf.org.au/drug-facts/nicotine  

ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਿਸਹਯੋਗ 

ਿਕ ਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ-ਅਧਾਸਰਤ ਸਿਹਤ, ਤੂੰਦਰ ਿਤ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮ ਲ਼ੀਅਤ ਕਾਰਿਬਲ  ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਸ ਸਦਆਰਥ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸ ੱਚ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਿ ੋਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਿਾ ਂ ੇਪ ਕਰਦੇ ਹਨ:   

 ਿੈਕੂੰਡਰ਼ੀ ਿਕ ਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ ੱਚ ਡਾਕਟਰ 
 ਿੈਕੂੰਡਰ਼ੀ ਿਕ ਲ ਨਰਸਿੂੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ 
 ਸ ਸਦਆਰਥ਼ੀ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇ ਾ ਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ 
 ਿਕ ਲਾਂ ਸ ੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪਰੈਕਟ਼ੀਸਨਰ 
 ਪਰਾਇਮਰ਼ੀ  ੈਲਫੇਅਰ ਅਫ਼ਿਰ 
 ਕ ਰ਼ੀ ਐਂਗਿੇਮੈਂਟ ਿਪੋਰਟ ਅਫ਼ਿਰ 

ਇਹਨਾਂ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇ ਾ ਾਂ ਨਾਲ ਿ ਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ  ੇਤਰ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਿਲਾਹ ਿਵੇਾਵਾ ਂ

 Quitline (ਕੁਇਟਲਾਈਨ) ਿੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ ੱਕਰ ਾਰ ਿ ੇਰੇ 8  ਿੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8  ਿੇ ਤੱਕ ਬੱਸਚਆ ਂਿਮੇਤ ਲਈ ਿਲਾਹ ਅਤ ੇਗ ਪਤ ਕੌਂਿਸਲੂੰਗ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ਼ੀ ਹ।ੈ 13 78 48 'ਤ ੇਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਿਾ ਂwww.quit.org.au 'ਤ ੇਿਾਓ  

 DirectLine (ਡਾਇਰੈਕਟਲਾਈਨ) ਇੱਕ ਰਾਿ-ਸ ਆਪ਼ੀ ਅਲਕਹੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਸਆ ਂਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਿੇ ਾ ਹੈ ਿ ੋਸਦਨ ਦੇ 24 ਘੂੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 

ਸਦਨ ਗ ਪਤ ਕੌਂਿਸਲੂੰਗ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। 1800 888 236 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ ਿਾ ਂwww.directline.org.au 
'ਤੇ ਿਾਓ  

 Youth, Drugs and Alcohol Advice (ਯੂਥ, ਡਰੱਗ  ਐਂਡ ਅਲਕੋਹੋਲ ਐਡਵਾਈ )ਿੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ ੱਕਰ ਾਰ ਿ ੇਰੇ 9  ਿੇ ਤੋਂ 8 ਸਾਮ 
 ਿੇ ਤੱਕ ਯ  ਕ-ਸ ਸੇਸ ਿਲਾਹ ਿੇ ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1800 458 685 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ੋ 

 ਅਲਕੋਹਲ ਅਤ ੇਡਰੱਗ ਫਾਊਂਡੇਸਨ ਐਡ ਾਈਿ ਲਾਈਨ 1300 85 85 84 

 ਹੈੱਡਿ ੇਿ ਔਨਲਾਈਨ, ਫ਼ੋਨ ਦ ਆਰਾ ਅਤ ੇਸ ਅਕਤ਼ੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈੱਡਿਪੇਿ ਿੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
www.headspace.org.au 'ਤੇ ਿਾਓ    

 
 

 

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/

