د پوليسو دنده
پوليس بايد هميشه تحقيق وکړي که دوی خبر شي چې يو څوک ممنوع
نشه �� يې توکي لري .دا مهمه نه ده چې اندازه �� يې څومره کمه ده..
 تجارت ،استعمال او ساتل په هر ځای کې ممنوع دي..
 دلته هميشه جرمانې شته .
 د ج زا وړ جرم د اوسيدو په اجازې اثر لري..

د اخستلو/خرڅولو /تجارت جرمانې
 مالي جرمانې
 د بند مودې
 لږ تر لږه يو کال بند کله چې د پيسو � ګټلو لپاره د نشه ��يې توکو تجارت وي..
 شونې ده اجباري هستوګنه سخته شي..
 د ج زا وړ جرم د اوسيدو په اجازې اثر لري او
کوالی شي د پناه غوښتلو پروسه په خطر
کې واچوي.

مرسته
ته کوالی شې د خپلو ټولو اندېښنو سره الندې د مشورې مرکزونو ته م راجعه وکړې .پر دوی
باور کېدای شي .که ته نه غواړې ته نه شې کوالی د دې په اړه له بل چا سره خبرې وکړې. .
 کاريټاس ټولنه د ډريسډن اي .وي .لپاره (يو ځای شوې ټولنه)).
www.caritas-suchtberatung-dresden.de
 ټولنيزې ښېګڼې اداره – ښار دندې ډريسډن اي.وي
www.diakonie-dresden.de
 ايس زيډ ايل روږديوالي مرکز جي جي ايم بي ايچ
www.suchtzentrum.de/horizont
 جي اي ايس او �پي جي جي ايم بي ايچ
www.gesop-dd.de
 د ټولنيزې مرستې په دفتر کې پر موبايل د روږديوالي خدمات
www.dresden.de/mobiler-suchtdienst
 د روغتيا مديريت د ځوانانو او نشه �� يې توکو په هکله د مشورې مرکز
www.dresden.de/drogenberatung
 مداخلې او ممنوعيت پروګ رام د ځوانانو محکمې مرستې له  ۲۱کلونو څخه کم عمر درلودونکو خلکو لپاره چې د
نشه �� يې توکو سره ت ړلی جرمونو کې ښکېل وي
www.dresden.de/jugendgerichtshilfe
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نښه
سموونکې::
د ايالت مرکز ډريسډن
د روغتيا مديريت
د روږدو کسانو د پاملرنې/روږدي والي د مخنيوي همغږي کول
تلفون شمېره)۰۳۵۱( ۴۸۸۵۳۵۸ :
فاکس)۰۳۵۱( ۴۸۸۵۳۰۳ :
برېښنا ليک suchtbeauftragte@dresden.de
د رسنيو او عامه اړيکو دفتر
تلفون شمېره)۰۳۵۱( ۴۸۸۲۳۹۰ :
فاکس)۰۳۵۱( ۴۸۸۲۲۳۸ :
بريښنا ليک presse@dresden.de
پوسته خانې شمېره ۱۲۰۰۲۰
 ۰۱۰۰۱ډريسډن

www.dresden.de
facebook.com/stadt.dresden

د مرکزي عمومي مسئولينو شمېره  – ۱۱۵موږ پوښتنې خوښوو
اداري کار کوونکي„ :های الين“ د ميسربرګ پوهنتون د کالج پروژه ،ډا�کټر کريسټن فرسي ،انجا
ماټز ،ف رانک بيور
طرحه :روغتيا مديريت
د انځور اعتبار) thenounproject.com :سي سي بي وای( | انتون کوواليو ،ششانک سنګه،
اوليور ګومز ،مومز ،مايک زوډګيسټ ،جوراج سيډالک ،درې شپږ اوه ،ګريګ اوری ،انيکيکن او
اندرياس ،ووډ �کټر فونټ )پوليس او نشه �� يې توکي)
لومړي چاپ ،اګست 2018
ژباړنه ،ا�کتوبر 2018
سر ليک په المانئ کيDrogen in Deutschland :

د دې معيارونو مالي تمويل د مال��يې له پيسو سره يو ځای د مالي حسابونو پر اساس شوی چې د
سيکسن واليتي پارلمان د مرستياالنو لخوا تصويب شوي..
د فورمې له الرې وړاندې کېدای شي .سربېره پر دې ،دا وړتيا هم شته چې د برېښنا ليک له الرې
د واليت مرکز ډريسډن ته له ايس/ايم ا��يۍ ايم اي رسمي سند سره واستول شي يا برېښنا ليک
خوندي کړه د ډي اي-ليک په واسطه.نور معلومات په الندې ويبپاڼه کې موندل کېدای شي
.www.dresden.de/kontakt
دا معلوماتي مواد د عامه اړيکو برخه ده د ايالت کار مرکز ډريسډن.
دا د ټاکنو د اعالنولو د مقاصدو لپاره نه شي کارول کېدای .په هر حال ،ګوندونه کوالی شي دا د
خپلو غړو د خبرولو لپاره وکاروي.

www.dresden.de/sucht

نشه يي مواد په املان کې

له قانوين او غري قانوين نشه يې
موادو رسه د چلند په اړه معلومات

نشه يې مواد په املان کې
د چوپتيا حق

متباکو

الکول

چرس

نشه يې مواد

ام فيتامني

بېلګې

سیگار،
سګرټ ،برېښنايي سګرټ،
سيګار ،شيشه ،د ژوولو متباکو

رشاب ،بري ،ګاز لرونکي
رشاب ،شناپس ،ګډ شوي
د څښلو نشه يې مواد

چرس ،بنګ ،زيان رسوونکي
واښه ،ګنجا ،حشيش،
هاش ،شيټ ،قوي کوونکي
او د هاش غوړي

اافيون،
مورفني،
هريوين
ديامورفني

کرسټايل ،سپيډ،
ايکسټايس ،کوکاين

ساتل او استعاملول

له اتلس کلنۍ اجازه شته

رشاب ،بري ،ګاز لرونکي رشاب له
 ۱۶کلنو څخه اجازه لري

پر وړاندې يې قانوين
اقدام کېدای يش
إمګر که يو ډاکټر د درملو
په توګه وړانديز کړل

پر وړاندې يې قانوين
اقدام کېدای يش
إمګر که يو ډاکټر د درملو
په توګه وړانديز کړل

پر وړاندې يې قانوين
اقدام کېدای يش

 که پوليس له تا څخه د نشه �� يې موادو د شتون پوښتنه وکړي، ،
خپل ځان له خپلو اسنادو سره يو ځای معرفي کړه
(د مثال په ډول د رارسېدو ثبوت ،اسانتيا ،اجازه).
 پوليس تا نيولی او له يوې څخه تر دوه ورځو بنديکوالی شي.
 ته په هر وخت کې د وکيل غوښتنه کوالی شې.

د المان قانون
له نشه �� يې موادو سره چلند ترتيب شوی دی::
 د نشه �� يې موادو په قانون کې (بي ټي ايم جي)،،
 د ج زا په قانون کې (ايس ټي جي بي) همدا راز
 د ځوانانو خوندي کولو په قانون کې (جی يو ايس سي ايچ جي))
د المان د قانون تر مخې::
 شکنجه په سختۍ سره منع ده،
 د مرګ ج زا نه شته،،
 ته به مجبور نه ک ړای شې چې ستا د خوښې خالف دې عالج وشي،
 تاسې د عالج په اوږدو کې نه بندي کېږئ خو ،
هر څه به درته ښه چمتو کوالی شي

د نشه �� يې موادو قانون (بي ټي ايم جي)
 نشه �� يې مواد (د مثال په ډول چرس ،افيون ،هيروين، ،
قات ،کريسټايل) منع دي او په همدې اساس
په هيڅ يو پلونځي کې نه شي رانيول کېدای..
 نشه ��يې مواد د درملو په توګه (د مثال په ډول ،ټرماډول او ټياليډين،
بينزوډايزپينز ،اليريکس) بايد يوازې د ډا�کټر لخوا وړانديز شي..
 د منع شويو نشه ��يې موادو يا د درملو په ډول نشه �� يې موادو نقلول او خرڅول منع دي..
 په پلورنځي کې د هر څه رانيولو اجازه شته ،د مثال په ډول ،الکول ،تمباکو ،او نور زيات درمل. ،.
 د قوي الکولو او تمباکو د رانيولو لپاره ،ته بايد  ۱۸کلن وې .د رانيولو پر مهال عمر �کتل کيږي.

ساتل :هر څه چې ته يې
په خپل ترصف کې لرې

د الکولو ټول هغه قسمونه
چې ته يې په پلورنځي
کې رانيولی شې له ۱۸
کلونو څخه اجازه لري

امرصف :د نشه يې موادو هر
ډول استعامل ،که هغه خوراک
وي ،څښاک وي ،دودول وي،
ستوين ته سوڼ کول وي يا په
پيچکارۍ رسه کول وي.

اخستل او خرڅول
اخستل :د خدماتو د وړاندې
کولو په بدل کې توکي واخله
يا پيسې جوړې کړه
خرڅول :چې نورو ته د خدمت په
بدل کې توکي يا پيسې ورکړې
معامله :د پيسو د ګټلو په مقصد
توکي خرڅ کړه او/يا واخله

له  ۱۸کلونو يې له دوکان
څخه اخستالی شې (د مثال
په ډول ،متباکو ،شيشه متباکو،
د ژوولو يا سوڼ کولو متباکو،
سيګار ،سګرټ ،بريښنايي
سګرټ او د پايپ متباکو)

رشاب ،بري ،ګاز لرونکي رشاب
له  ۱۶کلونو څخه اجازه لري
د الکولو نور ټول قسمونه
چې ته يې په پلورنځي
کې رانيولی شې له ۱۸
کلونو څخه اجازه شته

پر وړاندې يې قانوين
اقدام کېدای يش

پر وړاندې يې قانوين
اقدام کېدای يش

پر وړاندې يې قانوين
اقدام کېدای يش

