
सडक औषधि र औषधिहरू 
तपाईंलाई उच्च गराउन केही वसतले तपाईंको बच्चालाई असर गन्न 
सक्छ। गाँजा, क्रयाक, कोककन हीरोइन, उललासर, मेथ र अनय सडक 
औषधिहरूबाट टाडा रहनहुोस।् गरा्नवसथामा हँुदा स्सरिट लागपूदाथ्नहरू 
प्रयोग गना्नले वा धनिा्नररत औषधिहरूको दरुुपयोग गना्नले तपाईंको बच्चा 
धनमन हुन सकने जोस्िम बढाउँ्छ:
• एकदम ैध्छटो, एकदम ैसानो वा मरेको बच्चा जस्नमन सक्छ।
• औषधिहरूमा धनर्नर बच्चा जस्नमन सक्छ।
• जनमजात ववकार, कुरूपता, श्ासप्रश्ासमा ककिनाई वा अनय 

सवास्थय समबनिधी समसयाहरू हुन्छ।

गर्नुपरने वस््हरू
1. सडक औषधि, औषधिको दरुूपयोग वा गैर वयवतिको औषधिहरू 

प्रयोग गन्न ्छोडनहुोस।् 
2. तपाईंको ध्चककतसकद्ारा तपाईंका लाधग धनददेधित अनसुार 

औषधिहरू सेवन गनु्नहोस।् 
3. कुन ैऔषधि, जकडबुटी, धरटाधमन, परूक वा गर्नवतधीहुदाँ तेलहरू 

धलन ुअधि आफनो ध्चककतसक वा दगुिपान परामि्नदातासँग कुरा 
गनु्नहोस।् केही औषधि र सबै गैर-कानूनधी औषधिहरू तपाईंको 
सतनको दिूमा जान सक्छ।

4. मद्दतको लाधग अनरुोि गनु्नहोस।् 1-800-TEL-LINK मा फोन 
गनु्नहोस।् 

मदिरा
मकदराले ववयर, वाइन, धमधरित दिू पेय, धलकवर र धमधरित पेय पदाथ्न 
समावेि ग्छ्न। गरा्नवसथाको अवधिमा केही मात्ा मकदरा पदाथ्नको सेवन 
गदा्न तपाईंको बच्चाको आजधीवनमा समसयाहरू लयाउन सक्छ।

गर्नुपरने वस््हरू
1. यकद तपाईं गर्नवतधी हुनहुुन्छ, गर्नवतधी हुन सकनुहुन्छ वा तपाईंले 

गर्नवतधी हुने योजना गनु्न हुन्छ रने मकदराबाट ववरिाम धलनुहोस।्
2. यकद तपाईंसँग सतनपान गराइरहँदा मकदरा सेवन बारे प्रश्नहरू 

्छन ्रने आफनो ध्चककतसक वा दगुिपान परामि्नदातासँग कुरा 
गनु्नहोस।्

स््तीजन्य पिारनु (नरकोटीर)
धसगरेट, जधुलङ, ववद्तुधीय धसगरेटहरू र अनय रेवपङ उतपादनहरूले 
धनकोकटन समावेि ग्छ्न। तपाईं र तपाईंको बच्चाको लाधग िराब 
हुन्छ। धनकोटीनले जोस्िम बढाउने ्छ जसलाई तपाईंको बच्चाले गन्न 
सकनहुुन्छ: 
• एकदम ैध्छटो, एकदम ैसानो वा मरेको बच्चा जस्नमन सक्छ।
• श्ासप्रश्ास समसयाहरू वा धनदाउन ककिनाइ हुने।
• पध्छको जधीवनमा वयवहाररक समसयाहरू हुने।

गर्नुपरने वस््हरू
1. आजको कदन तयागनुहोस!् 
2. मद्दतको लाधग अनरुोि गनु्नहोस।् Missouri Tobacco Quitline लाई 

1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) मा फोन गनु्नहोस ्वा 
www.YouCanQuit.org मा अनलाइन दता्न गनु्नहोस।्

3. तपाईं र तपाईंको बच्चालाई सुरस्षित राख्न धनमन कुराहरू 
गनु्नहोस।्

4. सतनपान! अरूले सेवन गरेको िमु्रपानको हाधनकारक 
प्ररावहरूबाट तपाईंको बच्चालाई सुरषिा गन्न सतन दिूले मद्दत 
गनदे्छ। 

्पाईंको बच्ाको लाधग ्पाईं भनिा िेरै कोही पनर महततवपरूनु हँ्िैर। 
्पाईंले आज गरेका छरोटहरूले ्पाईंको बच्ालाई उहाँहरूको पूरा जीवरका लाधग क्षन्बाट स्रक्षा गरनु सकछ।

EO/AA रोजगारदाताः गैर-ववरेदकारी रूपमा सेवाहरू प्रदान गररन्छन।् बकहरा, सुननमा ककिनाई वा बोलधी असतिता रएका वयवतिहरूले  
711 वा 1-800-735-2966 मा डायल गन्न सकनुहुन्छ।
यो संसथा समान अवसर प्रदायक हो।  #508 Nepali (2-20) 

लागूपिारनु िर््यनुसरी  
्पाईंले आज जे गर्नु भ्यो ्पाईंको बच्ासँग सि ैरहर सकछ
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