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ایک مکمل اور پورا خاندان
(“創造生命奇蹟」家長分享集):سے لی گئی (والدین کے اشتراک پر مبنی ایک کتابچہ) شائع کردہ بطرف
ایوینجلیکل لوتھران چرچ ہانگ کانگ ،انالئٹن سینٹ)

لنگ )((Lingعرفیت) اور اس کے شوہر نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین فیصلہ کیا – وہ یہ کہ پولیس کو رپورٹ کرریرک کرہ ان کری
بیٹی منشات استعمال کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی ناراضگی صرف اس امید سے برداشت کرنے کے لئے تیار تھے کہ ان کی بریرٹری مرنرشریرات
چھوڑنے کے قابل ہو جائے۔
لنگ نے کہا کہ اس کا ایک متوسط طبقے کا خاندان ہے۔ اس کا شوہر اور وہ دونوں ہی اپنے دونوں بچوں سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نرے
اپنے بچوں سے کبھی کوئی زیادہ تقاضا نہیک کیا تھا اور صرف چاہتے تھے کہ وہ اسکول میک پاسنگ گریڈ حاصل کریک۔ بچوں کے مرترعرلر
کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بے فکری کا بچپن گزار رہے ہیک۔ لیکن جیسے جیسے بیٹی بڑی ہوئی ،وہ سرکش بنتی گئی اور تفریح کے لرئرے
باہر جانا شروع کر دیا۔ ثانوی اسکول میک ہم جماعتوں کے ایک گروپ کے زیر اثر ،اسے کیٹامین لینے کی بری لت پڑ گئی۔
"جب مجھے پہلی بار پتہ چال کہ میری بیٹی منشیات لیتی رہی ہے ،تو میک کھو سی گئی اور گھبرا گئی۔ میرک خروف زدہ ہرو گرئری کرہ وہ ترو
ماری جائے گی۔ " لنگ نے کہا ہے کہ جب اس کی بیٹی منشیات لیتی تھی تو وہ واقعی پریشان میک مبتال رہنے لگی تھی۔ وہ پریشان تھری کرہ
اس کی بیٹی منشیات کی زیادتی کا شکار ہو گی اور وہ اس کی طرف نہیک تھی۔ بنا کسی کامیابی ،اپنری بریرٹری کرو برار برار رمرادہ کررنرے کری
کوششوں کے بعد ،لنگ اور اس کے شوہر نے سوچا کہ اپنی بیٹی کو الت مار کر گھر سے باہر نکال کر اس واقعے کو ختم کر دیتے ہیک۔
ایک بار ،ان کی بیٹی کی نکسیر پھوٹ پڑی کیونکہ اس نے گھٹیا معیار کی منشیات لی تھی جس میک پاؤڈر کانچ مکس کیا ہوا ترھرا اور اسرے
ہسپتال بھیجا گیا۔ جیسے جیسے ان کی بیٹی کی نشہ کی صورت حال بگڑتی گئی جسے وہ مزید برداشت نہیک کر سکتے تھے ،اس کے شوہر
نے پولیس کو بال لیا اور اطالع دی کہ اس کی بیٹی منشیات لیتی ہے۔ ان کی بیٹی پولیس کو بالنے پر ان سے "دغرا کررنرے" کری وجرہ سرے
ناراض ہوئی۔ لیکن لنگ اور اس کے شوہر نے کبھی اسے الوارث یا تنہا نہ چھوڑا۔ بہت عرصہ نہیک گزارا تھا ،کہ انہیک پتہ چال کرہ ان کری
بیٹی بدستور منشیات لیتی تھی اگرچہ اسے ایک رزمائشی ررڈر میک رکھا گیا تھا۔ ہچکچاہٹ کے ساتھ ،لنگ نے پروبیشن رفیسر کو رگاہ کر دیا،
جس نے تجویز کیا کہ ان کی بیٹی کو رضاکارانہ منشیات کی بحالی سے گزرنا چاہئے۔
سماجی کارکنوں کی اعانت کے ساتھ ،لنگ نے کامیابی سے اپنی بیٹی کے لئے ایک منشیات بحالی مرکز ڈھونڈا نکاال۔ تاہم ،اس نے منرشریرات
لینے کا سلسلہ جاری رکھا اور جس دن اسے مرکز کے مینیجر سے ملنا ہوتا وہ بیمار محسوس کرتی تھی۔ لنگ نے مرکز میک اپنی بیرٹری کرو
قبول کی جانے کیلئے مینیجر سے درخواست کی۔ خوش قسمتی سے ،مینیجر ایسا کرنے پر رضامند ہو گیا۔ پہلی بار والد مرکز میک اپنی بیٹی
کو ملنے گیا ،وہ اب بھی اپنی ماں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ کچھ وقت کے لئے دوسرے موجود ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد ،اس
میک مثبت تبدیلیاں رنا شروع ہوئیک اور امید ظاہر کی کہ اس کا والد مہینے میک ایک بار اس سے ملنے رئے گا۔ صرف ایک مختصر وقت کے
لئے مرکز میک رہنے سے ،اس کی بیٹی نے اپنے اردگرد موجود لوگوں کے لئے اپنے ذہن کے دورازے کھولنا ،مادی خرواہشرات کرا ترعراقرب
روکنا اور دوسرے لوگوں کی جگہ پر رہ کر سوچنا سیکھا۔
دونوں فریقین کے مابین خط و کتابت بنیادی رابطہ بن گئی جس نے ان کو بات چیت کرنے اور ایک دوسرے سرے اپرنرے جر برات کرا اظرہرار
کرنے کی اجازت دی۔ لنگ نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی حوصلہ افزائی کی اور اسے بتایا کہ پورے خاندان نے اس کی معاونت کی ،اس کی دیکھ
بھال کی اور امید کی کہ وہ ثابت قدم رہے کے قابل بن جائے گی۔ لنگ کی کوششوں باالرخر رنگ الئیک جب اس نے اپرنری بریرٹری کری طررف
سے لکھا ایک خط پڑھا کہ اس نے "باالرخر خاندان کے احساس کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے"۔
اپنی بیٹی کی جانب سے ان گنت بار مجروع ہونے کے بعد ،لنگ نے وہ باتیک کہیک جنھوں نے اسے ایرک روایرتری اعرترقراد پرر یرقریرن جراری
رکھنے کا حوصلہ دیا "کسی کو کھوئے بغیر ایک مکمل اور پورا خاندان"۔ اس نے ان والدین کے لئے مندرجہ ذیل نصیحتیک کیرک جرو اپرنرے
بچوں کو منشیات لیتا ہوا پاتے ہیک اور نہیک جانتے کہ وہ کیا کریک:

" کبھی مت چھوڑیں! ان سے بات کرنا جاری رکھیں اور انہیں مریض کے طوور رور اروموی مو واونوت اور مو وبوت ےیوں و اسوے
م سوس کر سکتے ہیں "
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گرمیوں کی لمبی چھٹیاں
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برائن

مز کیلئے
اسکن کے ساتھ
باہر جائیں!

?

?

کمپیوٹر گیمز سے بیزار ہو کر
اور میرے راس باہر جا کر
تفریح کرنے کے لئے کوئی
ریسے نہیں ہیں!
!
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برائن ،ان ےلچسپ چیزوں کو
آزماؤ! آپ بس اس کی فراہمی
میں میری مدے کرنے رر بھی
 055ڈالر لے سکتے ہیں

رج کل میرے بیٹے کا رویہ کیوں عجیب
سا ہے؟ اس کمرے میک بہت سی عجیب و
غریب چیزیک ہوتی ہیک۔ وہ کیا کر رہا
ہے؟

میں بے حد رریشان ہوں!

مجھے میرے کمرے میک
اس کی کوشش کرنے دیک
اور سکین کو یہ فراہم
کرنے دینے میک مدد کے
لئے  211ڈالر حاصل
کرنے دیک!

 ICEلینے کیلئے سامان
منشیاب کیلئے وزن کا پیمانہ
)منشیات کی پیکجنگ کیلئے(
ایلومینیم کا ورق
(پیکنجگ اور منشیات
لینے کیلئے)

?

ICE

برائن کی
والدہ

4

$500

چھوٹی
ادویات کی
پڑیاں (منشیات
کی پیکجنگ
کیلئے)

3

والدین کے لئے تجاویز
186 186

ررسکون رہیں اگر آپ ارمے بچوں کو ممشیات لیتے ہوئے راتے ہیں
تمقید سے ررہیز کریں ،سب سے رہلے ان کی بات سمیں اور ریشہ ورانہ م اونت تالش کریں

انسداے ممشیات
ٹیلی فون انکوائری سروس

98 186 186

◆

فوری ریغام رسانی کے رلیٹ فارم کے ذری ے
انسداے ممشیات انکوائری سروس-
واٹس ایپ ) ،(WhatsAppوی چیٹ ()WeChat

◆

اگر رپ کے بچے اپنے پاس کسی نامعلوم ذرائع سے پاؤڈر ،طبی بیگ ،ایلومینیم کا ورق ،پالسٹک کی بوتلیک یا دو
اسٹرا ،چھوٹے اسٹرا کے ساتھ مشروب کا کارٹن وغیرہ رکھتے ہیک۔
اپنے بچوں سے بات چیت کریک اور ان میک پیسے کے بارے میک مناسب تصورات پیدا کریک۔

قید

جرمانہ

سرگرمی

سال 7

HK$1,000,000

منشیات پاس رکھنا یا اس
کا استعمال

عمر قید

HK$ 5,000,000

منشیات کی اسمگلنگ

◆

موسم گرما کی تعطیالت کے دوران اپنے بچوں کے ساتھ صحت مندانہ سرگرمیوں کا انتظام کریک۔
◆

منشیات سے متعل جرائم کا ارتکاب کرنے والے قانونی ذمہ داری سے رگاہ رہیک اور اپنے
بچوں کو اس تعلیم دیک۔

 85فیصد سے زائد ممشیات کے عاےی نوجوان افراے
نے گھر رر  /ےوست کے گھر رر ممشیات لی

ممشیات کے عاےی افراے کیلئے ممشیات است مال کرنے
کی جگہ (عمر  12سال سے کم)

"منشیات کے استعمال کی مرکزی رجسٹری" ،کے اعداد و شمار کے
مطاب منشیات کے عادی زیادہ تر نوجوان افراد نے گھر پر  /دوست
کے گھر پر منشیات لی ( 5100میک  72فیصد سے  5104میک  85فی
صد تک) ،صورت حال والدین کے لئے باعث تشویش ہے۔

صرف دیگر مقامات
(بشمول تفریحی عالقے ،عوامی باغ ،عوامی
بیت الخال ،وغیرہ)

والدین دیگر متعلقہ منشیات کے استعمال کے اعداد و شمار تک رسائی
حاصل کرنے کے مندرجہ ذیل ویب سائٹ مالحظہ کر سکتے ہیک:

گھر /صرف دوست کا گھر
یا
گھر /دوست کا گھر
اور دیگر مقامات

http://www.nd.gov.hk/en/statistics_list.htm
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