
 

  حشیش

 . ، قانونی است۲۰۱۸اکتبر  ۱۷حشیش برای مصرف غیردارویی در کانادا از تاریخ 

. کلمبیا را چالش برانگیز بدانندبعضی افراد ممکن است قانونی شدن مصرف حشیش در بریتیش . های مختلفی در مورد حشیش وجود دارددیدگاه

برای کسب اطالعات از دولت بریتیش کلمبیا در مورد . کنندحقایقی وجود دارد که باید بدانید و به حفظ ایمنی ساکنان بریتیش کلمبیا کمک می

 . ددیدن کنی شفافیت در مورد حشیشاز قانونی شدن حشیش، مقررات و آثار آن بر سفر، کشت در منزل و مواردی بیشتر، 

تواند اما می. افراد ممکن است از حشیش برای اثرات درمانی آن استفاده کنند. توان برای اهداف دارویی یا غیردارویی استفاده کرداز حشیش می

 . ادا قانونی استچندین سال است حشیش برای مصارف پزشکی در کان. به سالمتی شما نیز آسیب برساند

 . تان اطالعات کسب کنیددرباره نحوه اثرگذاری حشیش بر سالمتی شما و خانواده

 حشیش و سالمتی شما  

 حشیش دارویی  

 حشیش چیست؟ 

این مواد شیمیایی ممکن .  گیاه حشیش حاوی ترکیبات شیمیایی بسیاری شامل کانابینویید است. شودبه حشیش، ماریجوانا، گل یا علف نیز گفته می

 . ترین کانابینوییدها هستندمعروف CBDو  THC. بگذارنداست بر مغز و سایر اعضای سیستم عصبی بدن اثر 

 : برای کسب اطالعات بیشتر در مورد گیاه حشیش و اجزاء آن

  ،درباره حشیشHealth Canada  

 های حشیش بریتیش کلمبیامقدمه، فروشگاه: حشیش  

 سالمت روان  حشیش، مرکز اعتیاد و(CAMH)  

  ،حشیشKelty Mental Health Resource Centre (مرکز منابع سالمت روان کلتی )  

  توزیع مشروبات بریتیش کلمبیاآخرین اطالعات در مورد حشیش، شعبه  

 آنچه باید بدانید، تلفن کمک به کودکان : حشیش(Kids Help Phone)  

 

 ی اینترنتی زیر دیدن کنید:های حاوی شاهدانه، از صفحهبرای اطالعات بیشتر در مورد خوراکی

 در مورد شاهدانه آگاهی بیابید، دولت استانی بریتیش کلمبیا 

 ۷ چیزی که باید در مورد شاهدانه خوراکی بدانید، مرکز کانادایی در مورد مصرف مواد و اعتیاد 

 اثرات شاهدانه بر سالمتی، دولت کانادا 

  شاهدانه، دولت کانادا –اطالعات مصرف کننده 

 تر و مسئوالنه استفاده ایمن

تر میشناخت خطرات سالمتی و مزایای احتمالی حشیش و راهنمایی استعمال ایمن. گذاردهای مختلف روی افراد مختلف اثر میحشیش از راه

 . کندتواند به شما در گرفتن تصمیم درست کمک می

این . کندتر حشیش در صورت تصمیم به استعمال آن، ارائه میتوصیه در مورد استعمال ایمن ۱۰ ی استعمال کم خطر حشیش کانادا راهنما
ها را نیز در نظر داشته کنید، باید آنها بر استعمال غیردارویی حشیش تمرکز دارد اما اگر از حشیش برای مقاصد پزشکی استفاده میتوصیه

 . باشید

 های متداول در مورد شاهدانهپرسش

گذارد، خطرات بیاموزید که چگونه شاهدانه بر احساسات شما اثر می. را بیابید ها در مورد شاهدانهمتداول ترین پرسش پاسخ برخی از 

 .مصرف شاهدانه برای سالمتی چیست و مالحظات ایمنی آن کدامند

https://cannabis.gov.bc.ca/
https://cannabis.gov.bc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/cannabis-your-health
https://www.healthlinkbc.ca/medications/medical-cannabis
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/about.html
https://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2018/cannabis101_panels.pdf
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-illness-and-addiction-index/cannabis
https://keltymentalhealth.ca/cannabis
https://www.bcldbcannabisupdates.com/opportunities/public
https://kidshelpphone.ca/get-info/cannabis-important-things-know/
https://cannabis.gov.bc.ca/
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-06/CCSA-7-Things-About-Edible-Cannabis-2019-en.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/campaigns/27-16-1808-Factsheet-Health-Effects-eng-web.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act/consumer-information.html
https://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---reports-and-books---research/canadas-lower-risk-guidelines-cannabis-pdf.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/cannabis-faq


 خواهید کامالً از خطرات مربوط به حشیش اجتناب کنید، اصالً تصمیم به استفاده از آن نگیرید اگر می .1

جوانان بیشتر در معرض خطرات سالمتی مربوط به حشیش . اگر جوان هستید، از مصرف حشیش تا زمانی دیگر در زندگی خود پرهیز کنید .2

 هستند 

 را انتخاب کنید  THCبیشتر نسبت به  CBDکم یا نرخ  THCتر از جمله مواد حاوی محصوالت ضعیف .3

 از محصوالت حشیش مصنوعی استفاده نکنید  .4

 . این روش مضرترین روش استعمال حشیش است. حشیش را نکشید .5

 کشید، از استنشاق عمیق و نگه داشتن نفس خود اجتناب کنید اگر حشیش را می .6

 استفاده کنید تا خطرات سالمتی کاهش یابد  میزان مصرف خود را محدود کنید فقط گاهی از حشیش .7

 اندازی نکنید پس از مصرف حشیش رانندگی نکنید یا ماشین آالت را راه .8

دهید، از مصرف حشیش تان سابقه بیماری روانی یا استعمال مواد دارید، باردار هستید یا به فرزندتان شیر میاگر شما یا اعضای خانواده .9

 اجتناب کنید 

 ش از رفتارهای پرخطر از جمله مصرف الکل یا سایر مواد بپرهیزید ضمن مصرف حشی .10

 

برای کسب اطالعات در مورد خطرات سالمتی ناشی از استعمال . استعمال حشیش در دوران بارداری ممکن است بر فرزندتان اثر سوء بگذارد

 : حشیش قبل یا در دوران بارداری

 اطالعات بارداری، انجمن متخصصان زنان و زایمان کانادا  

 کنید؟، دولت کاناداش قبل یا در دوران بارداری فکر میبه استعمال حشی  

 زنان و حشیش، مرکز تعالی سالمت زنان  

 

 : ترهای مربوط به استعمال ایمنبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد خطرات سالمتی و راهنمایی

 سرپرستان و مراقبان باید بدانند، مرکز اعتیاد و سالمت روان/آنچه والدین: حشیش  

 اثرات حشیش بر سالمتی، دولت کانادا  

 کنید؟، دولت کانادابه استعمال حشیش ضمن تربیت فرزندان فکر می  

 گفتگو در مورد استعمال مواد با خانواده خود 

تواند به ایجاد ارتباطی مثبت و تقویت ای همچون استعمال مواد میپرده و صادقانه با فرزندان و خانواده خود درباره مسائل پیچیدهگفتگوی بی

 . کنید اصول والدگری مراجعهبرای دریافت مشاوره در مورد گفتگو با خانواده خود به مقاالت ما درباره . پذیری کمک کندانعطاف

 : برای کسب اطالعات بیشتر و منابع در مورد نحوه گفتگو با خانواده خود

 Blunt Truth (پردهحقیقت بی)تر استعمال حشیش، مرکز اعتیاد و سالمت روانهای ایمن، نکاتی مفید درباره روش  

 Cannabis IQ ( هاخانوادهمنبعی ویژه)شبکه انتاریو مداخله زودهنگام بیماری روانی ،  

 نکاتی در مورد گفتگو با نوجوانان خود، کودکان عاری از مواد کانادا  

  (راهنمای والدین)استعمال حشیش و جوانان ،HeretoHelp  

  مرکز استعمال مواد و اعتیاد کانادا[حشیش]گفتگو با جوانان در مورد ُگل ،  

 گفتگو با نوجوانان در مورد مواد، دولت کانادا  

 های شما درباره حشیش، پاسخ، دولت کاناداپرسش  

 حشیش برای مصارف دارویی 

سال است حشیش برای مصارف چندین . های خاص استفاده کردتوان برای اهداف پزشکی برای کمک به درمان عالئم بیماریاز حشیش می

قوانین دسترسی به حشیش برای مصارف پزشکی به تغییراتی کوچک با معرفی حشیش قانونی برای مصارف . پزشکی در کانادا قانونی است

 . غیرپزشکی منجر شده است

ما همچنین . دهداطالعاتی را درباره ماهیت حشیش، مصارف و نحوه استعمال آن ارائه می حشیش پزشکیموضوع سالمتی ما در مورد 

 . دهیماطالعاتی در مورد بعضی خطرات حشیش دارویی و نحوه کاهش خطرات به شما ارائه می

دسترسی توانید برای مایت یک پزشک برخوردار هستید، میکنید و از حبرید، در کانادا زندگی میکننده رنج میاگر از یک بیماری جدی یا ناتوان

، با اداره حشیش Health Canadaاستعمال پزشکی حشیش، برای کسب اطالعات بیشتر، از . درخواست دهید به حشیش از تولیدکننده مجاز

 . خود صحبت کنیدتماس بگیرید یا با ارائه دهنده خدمات مراقبتی بهداشتی  7705-337-866-1دارویی به شماره 

https://www.pregnancyinfo.ca/learn-more/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/health-effects/before-during-pregnancy.html
http://bccewh.bc.ca/2016/08/women-and-marijuana/
https://www.camh.ca/-/media/files/guides-and-publications/cannabis-information-document-smha-camh-en.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/health-effects/effects.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/health-effects/parents.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/health-effects/parents.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/health-effects/parents.html
https://www.healthlinkbc.ca/substance-use/parenting-articles
https://www.healthlinkbc.ca/substance-use/parenting-articles
http://crismontario.ca/Pages/LRCUG.YouthBrochure.English.Final.pdf
http://mycannabisiq.ca/audience/families/
https://www.drugfreekidscanada.org/prevention/the-importance-of-communication/having-the-conversation-with-your-teen/
http://www.heretohelp.bc.ca/sites/default/files/cannabis-use-and-youth-a-parents-guide.pdf
https://www.ccsa.ca/talking-pot-youth-cannabis-communication-guide-youth-allies
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/substance-use/talking-about-drugs/talking-with-teenagers-about-drugs.html
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/health-effects.html
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/health-effects.html
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/health-effects.html
https://www.healthlinkbc.ca/medications/medical-cannabis
https://www.healthlinkbc.ca/medications/medical-cannabis
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/getting-cannabis-from-licensed-producer/accessing-from-licensed-producer.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/getting-cannabis-from-licensed-producer/accessing-from-licensed-producer.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/getting-cannabis-from-licensed-producer/accessing-from-licensed-producer.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-purposes.html


 قوانین و مقررات مربوط به استعمال حشیش غیردارویی در بریتیش کلمبیا 

قوانینی جدید برای بهبود . کند ایمن بماننددرک قوانین و مقررات حشیش غیرپزشکی در کانادا و بریتیش کلمبیا به ساکنین بریتیش کلمبیا کمک می

دهد تا رانندگان تحت تأثیر مواد مخدر قانون وسائل نقلیه موتوری ابزار بیشتری در اختیار پلیس قرار میمثالً، تغییرات در . شوندایمنی اجرا می

 . یدن کنیدد شفافیت در مورد حشیشبرای کسب اطالعات در مورد قوانین و مقررات در بریتیش کلمبیا و کانادا از . را از رانندگی منع کنند

 : برای کسب اطالعات بیشتر در مورد قوانین و مقررات

 حشیش، دولت بریتیش کلمبیا، ایمنی عمومی  

 المللی، دولت کاناداحشیش و سفر بین  

 حشیش و مرز، دولت کانادا  

 تحت تأثیر حشیش، دولت کانادا  

  حشیش، دولت کانادا -اطالعات مصرف کننده  

 با نشئگی و مستی رانندگی نکنید، دولت کانادا  

  ،استعمال مواد و نشئگی در محل کارWorkSafeBC  

  بیانیهCBP در مورد قوانین کانادا در رابطه با ماریجوانا و گذر از مرز، ایاالت متحده گمرک و مرزبانی  

 منابع مفید 

 اطالعات مربوط به الکل و مواد و خدمات ارجاع 

کلمبیا ارائه میاطالعات محرمانه و خدمات ارجاع رایگان را به ساکنان بریتیش ( ADIRS)اطالعات مربوط به الکل و مواد و خدمات ارجاع 

ارجاع به خدمات درمان استعمال مواد برای تمامی . به کمک نیاز دارند( الکل یا سایر مواد)دهد که در رابطه با هر گونه مشکل استعمال مواد 

 . شودهای سنی انجام میرده

کمک تلفنی رایگان چند زبانه . بگیریدتماس  9382-660-604یا در محدوده ونکوور با  1441-663-800-1به شماره  ADIRSبا خط رایگان 

 . شودروز هفته ارائه می 7ساعته،  24به صورت 

 مرکز اطالعات مواد و سموم بریتیش کلمبیا 

خط مرکز کنترل . تماس بگیرید ممرکز کنترل سموکنید کسی ممکن است با هر گونه مواد، دارو یا مواد شیمیایی مسموم شده باشد، با اگر فکر می

تماس ( رایگان در بریتیش کلمبیا) 8911-567-800-1یا  5050-682-604با شماره . روز هفته در دسترس است ۷ساعته،  ۲۴سموم 

 . شودزبان ارائه می ۱۵۰ترجمه تلفنی به بیش از   .بگیرید

 مرکز استعمال مواد و اعتیاد کانادا 

در مورد گفتگو درباره . دهدگیری استعمال مواد در کانادا ارائه میهایی مستند در رابطه با تصمیمراهنمایی استعمال مواد و اعتیاد کانادا مرکز

 . کنیداستعمال حشیش، حشیش و جوانان، تحقیقات اخیر در مورد حشیش و مواردی بیشتر، اطالعات کسب 

 ( Crisis Line Association of BC)انجمن خط بحران بریتیش کلمبیا 

برای . دهدانجمن خط بحران بریتیش کلمبیا یک انجمن استانی است که خطوط تلفن بحران را در سراسر بریتیش کلمبیا در اختیار اعضا قرار می

 . اطالعات منابع، تماس بگیریددریافت حمایت عاطفی، ارزیابی و مداخله در بحران و خودکشی و 

 SUICIDE-800-1 (2433-784-800-1:) شناسید که در فکر خودکشی است، تماس بگیریداگر به خودکشی فکر می کنید یا کسی را می .

این خدمات در همکاری با مرکز مداخله در بحران و مداخله . شودارائه میزبان  ۱۴۰روز هفته و به  ۷ساعته در  ۲۴این خدمات به صورت 

 . شوددر خودکشی بریتیش کلمبیا ارائه می

 Mental Health-310 (6789-310:)  کلمبیا نیاز دارید، تماس اگر به حمایت عاطفی، اطالعات و منابع ویژه سالمت روان در بریتیش

بدون نیاز به شماره گیری کد )روز هفته و به صورت رایگان در هر جایی در بریتیش کلمبیا  ۷ساعته،  ۲۴آیت خدمات به صورت . بگیرید

.استدر دسترس ( منطقه

https://cannabis.gov.bc.ca/
https://cannabis.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/public-safety/cannabis
https://travel.gc.ca/travelling/cannabis-and-international-travel
https://travel.gc.ca/travelling/cannabis-and-international-travel
https://travel.gc.ca/travelling/cannabis-and-international-travel
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/border.html
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/impairment.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act/consumer-information.html
https://www.canada.ca/en/campaign/don-t-drive-high.html
https://www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/substance-use-impairment
https://www.cbp.gov/newsroom/speeches-and-statements/cbp-statement-canadas-legalization-marijuana-and-crossing-border
http://www.dpic.org/
https://www.ccsa.ca/cannabis
https://www.ccsa.ca/cannabis
https://www.crisislines.bc.ca/services
https://www.crisislines.bc.ca/services


، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده

 دیدن کنید یا با شماره www.HealthLinkBC.ca های بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایتخود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش  7-1-1شنوایان، با )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم   1-1-8 

 گردد.زبان ارائه می 130از 

Foundry 

Foundry  مراکز . ساله است ۲۴-۱۲یک شبکه استانی از مراکز یکپارچه سالمت و خدمات اجتماعی برای افرادFoundry  مراقبت سالمت

مرکز به یک   .دهندهای جوانان و اعضای خانواده را ارائه میخدمات استعمال مواد، مراقبت اولیه، خدمات اجتماعی و حمایت، روانی

Foundry محلی مراجعه کنید . 

HeretoHelp  

HeretoHelp های یکی از پروژهBC Partners هفت سازمان غیرانتفاعی پیشتاز در سالمت . برای ارائه اطالعات بهداشت روان و اعتیاد است

کنند تا به افراد در زندگی مطلوب و پیشگیری و مدیریت بهتر مشکالت سالمت روان و استعمال مواد کمک همکاری میاعتیاد با هم و روان 

 . کنند

  (راهنمای والدین)استعمال حشیش و جوانان  

 کسب اطالعات در مورد حشیش  

 ماریجوانا، گل، روغن حشیش: تر حشیشاستعمال ایمن  

Kelty Mental Health Resource Centre (مرکز منبع سالمت روان کلتی ) 

Mental Health Resource CentreKelty   اطالعاتی در مورد بهداشت روان و استعمال مواد و منابع، کمک به مدیریت سیستم بهداشت

 . کندهای آنان در سراسر بریتیش کلمبیا ارائه میجوانان و خانوادهحمایت همتایان به کودکان، و روان 

 به تماس بگیرید، حضوری  1822-665-800-1به شماره تلفن  Kelty Mental Health Resource Centreبا 

BC Children’s Hospital (Mental Health Building, 4555 Heather Street, Vancouver, BC, Room P3-302 

 . ایمیل بزنیدmailto:keltycentre@cw.bc.caمراجعه کنید، یا به (( سوم طبقه)
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