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د مخدره توکو �خه د
ناوړه ��ه اخیستنې

سره مبارزه
6 �امونه



 
موږ د کوم مخدره موادو د استعمال

�خه ��ه اخلو او �ن�ه؟ موږ ه�ه کوو

پوه شو چې ایا موږ په خپل ور�ني ژوند
کې مخدره موادو ته دوامداره اړتیا

احساس کوو.

خبردار اوسئ

 #1 



که �ه هم د دې موادو کارول ممکن موږ ته
سمدستي راحت راک�ي، که چیرې په مقدار او

د اوږدې مودې لپاره وخوړل شي، دا زموږ په
روغتیا خورا ناوړه اغیزې لري او کولی شي زموږ

د احساساتي ک�او حالت ال پسې نور خراب
 .ک�ي

 #2
ایا دغه مواد واقعیا له موږ سره په �ه

احساس کولو کې مرسته کوي؟



د مثال په تو�ه، موږ کولی شو د هغو شرایطو
�خه مخنیوی وک�و چې موږ یې د موادو کارولو ته

الر�وونه کوو او پر�ای یې د نورو فعالیتونو په ل�ه

کې یو چې موږ سره د واقعیا �ه احساس کولو کې

مرسته کوي. #3 را�ئ چې د یو �و بدلونونو د

رامن�ته کولو ه�ه وک�و، را�ئ چې د خپلې داخلي

انرژۍ په بیرته ترالسه کولو تمرکز وک�و چې واقعیا

زموږ سره د ژوند نن�ونو سره مخ کیدو کې مرسته

کولی شي!

 #3
را�ئ چې د یو �و بدلونونو د راوستلو

ه�ه وک�و



هغه خلک غوره ک�ئ چې واقعیا زموږ سره د �ه

احساس کولو کې مرسته کوي! د موادو کارول

کولی شي زموږ ډیره انرژي جذب ک�ي او موږ له

نورو �خه جال ک�ي. پر�ای یې، دا مهمه ده چې
زموږ په ن�دې اړیکو کې پان�ونه وک�و او نوې

اړیکې هم جوړې ک�و!

 #4
یو مناسب شرکت غوره ک�ئ



موږ کولی شو تل د مسلکي �خه مرسته وغواړو،
لکه یو ارواپوه، د دې په اړه وغ�ی�و چې موږ �ن�ه
احساس کوو او د �ه کیدو لپاره نوې ستراتیژۍ

ومومئ!

 #5
که چیرې دا په یوازې تو�ه اداره کول

خورا ستونزمن وي...



د U-Report په ایپ، په وا�س
U-Reportاپ یا �یلی�رام کې د

On The Move ته ولیکې!

که چیرې تاسو د یوازیتوب احساس کوئ ډیر ژور دی
او دا ستاسو د آرام� مخه نیسي په خپل ور�ني ژوند
کې، د دې په اړه تاسو فکر کولی شئ د هغه چا سره

خبرې وک�ئ چې تاسو پری باور لرئ یا یو ارواپوه ته

مراجعه وک�ئ. Here4U د دې په اړه د خبرو کولو

لپاره د �ه راغالست او خوندي اوریدلو �ای کیدای
شي!
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