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 مجموعة أدوات االستجابة للفنتانیل والمواد األفیونیة للمدارس 
 نموذج خطاب/رسالة برید إلكتروني للطالب واألسر  

استخدم ھذا الخطاب/ھذه رسالة البرید اإللكتروني للمساعدة في بناء الوعي حول مخاطر الحبوب المزیفة الملیئة بالفنتانیل ومخاطر  
وكذلك إلى أین یتجھون للحصول على  أبلغ الطالب واألسر بما یفعلھ قادة المدارس لحمایة الشباب ودعمھم،  استخدام المواد األفیونیة.

  الدعم والمزید من المعلومات.

 معلومات حول مخاطر الفنتانیل والحبوب المزیفة سطر الموضوع المقترح:

 السادة األعزاء الطالب واألسر، 

وھذه  أدویة الفنتانیل واألفیونیة.ونحن نكتب إلیكم لمشاركة مخاوفنا بشأن   تضع مدرستنا رفاھیة الطالب في صمیم العمل الذي نقوم بھ.
 نأمل أن تساعد ھذه المعلومات في حمایة الطالب.  األدویة تضر األشخاص في مجتمعنا.

وفي الوقت الحالي، توجد حبوب   أشخاص من والیة أوریغون بسبب جرعة زائدة من المخدرات.  5یموت كل أسبوع حوالي  ما الخطر؟
حبة واحدة یمكن أن تسبب  وھذه الحبوب المزیفة خطیرة للغایة. في جمیع أنحاء والیة أوریغون. أفیونیة مزیفة مضاف إلیھا الفنتانیل

  جرعة زائدة.

وتشمل األدویة األفیونیة المورفین،   المواد األفیونیة ھي أدویة تبطئ التنفس وتجعل الناس یشعرون بالنعاس. ما المواد األفیونیة؟
الفنتانیل ھو مادة أفیونیة قویة أخرى: جرعة صغیرة مثل بضع حبات من الرمل یمكن أن تقتل  واألوكسیكودون، والدیلود، والھیروین.

  اإلنسان.

 یجّرب بعض الشباب المخدرات ألنھم فضولیون. یمكن وصف األدویة األفیونیة كمسّكن لأللم. لماذا یستخدم الناس األدویة األفیونیة؟
 واألدویة األفیونیة تسبب اإلدمان.  بمشاعر صعبة.ویتعاطى بعض األشخاص المخدرات لتجنب الشعور 

النالوكسون (المعروف أیًضا باسم ناركان) ھو دواء یمكن إعطاؤه عن طریق رذاذ األنف أو الحقن الستعادة   ما ھو النالوكسون؟
الموصوفة أو الھیروین.یبدأ لشخص تباطأ تنفسھ أو توقف بسبب جرعة زائدة من الفنتانیل أو المواد األفیونیة  التنفس الطبیعي بسرعة

في بعض األحیان تكون جرعة ثانیة من النالوكسون  دقیقة.  90-30دقائق ویمكن أن یستمر لمدة  3-2ظھور النالوكسون في غضون 
إذا كان شخص ما تعرفھ یستخدم المواد األفیونیة، فرجاًء التفكیر في حمل ناركان معك  ضروریة إذا عادت أعراض الجرعة الزائدة.

دواء ناركان لإلنقاذ من جرعة زائدة  ویمكنك معرفة المزید حول كیفیة الحصول على ناركان وكیفیة استخدامھ ھنا: توفره في منزلك.و
 .من المواد األفیونیة

یتضمن ھذا الخطاب معلومات مھمة  یُرجى التحدث عن ھذه المخاوف مع طالبك وغیرھم ممن تھتم ألمرھم. ع أن نفعل؟ماذا نستطی
  یُرجى مشاركة ھذا مع أي شخص قد یحتاج إلیھا. وإرشادات لالستجابة لجرعة زائدة وروابط للموارد.

أفضل شخص یمكن  ھذه المحادثات یمكن أن تكون صعبة. نحن نعلم أن نحن نھتم بشدة بصحة وسالمة كل طالب في مجتمع مدرستنا.
  ____________ (أدخل اسم جھة اتصال المدرسة).  االتصال بھ إذا كان لدیك أسئلة ھو:

 مع أطیب التحیات، 

 (أدخل المدیر/المشرف على المدرسة/مسؤول خدمات الصحة المدرسیة)

 
 
 

 

 
 

 
 

https://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/substanceuse/opioids/pages/naloxone.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/substanceuse/opioids/pages/naloxone.aspx
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 واألسر: في ما یلي بعض المعلومات لمشاركتھا مع الطالب 

     

الحبوب التي تحصل علیھا من 
األصدقاء، والحبوب التي  

تشتریھا عبر اإلنترنت أو من 
مواقع وسائل التواصل 
 االجتماعي، لیست آمنة. 

 

إذا كان مصدر الحبوب شخص آخر غیر الطبیب أو الصیدلي،   •
 فیمكن أن تكون حبوب مزیفة. فال تتناولھا.

إذ یمكن أن تحتوي كل  للسیطرة.الحبوب المزیفة غیر خاضعة   •
وكل حبة مزیفة تشكل  حبة على كمیة مختلفة من الدواء.

 مخاطرة.

 

یجب على الشخص الذي  
یصف لھ طبیبھ الحبوب 

استخدامھا وحده فقط تماًما  
 حسب التعلیمات. 

 

ال تتناول الحبوب الموصوفة لشخص آخر أو التي تحصل   •
 أخرى. علیھا من األصدقاء أو من مصادر 

حبة الدواء اآلمنة لشخص واحد   كل جسم مختلف عن اآلخر. •
 یمكن أن تكون ضارة لشخص آخر.

یمكن أن تكون أي حبوب خطیرة إذا تم تناولھا بشكل خاطئ،   •
 مثل اإلفراط في تناولھا أو في كثیر من األحیان.

 

الحبوب المزیفة یمكن أن تبدو 
 مثل الحبوب الحقیقیة.

  

غالبًا   حبوب الفنتانیل المزیفة متوفرة بأي لون.یمكن أن تكون  •
 ما تكون حبوبًا زرقاء أو خضراء أو شاحبة اللون. 

 تتضمن بعض الحبوب المزیفة عالمات تشبھ الحبوب الحقیقیة. •
" أو  215" أو " K9" أو " M30فبعضھا یحمل عالمة " 

 "V48."   وقد تحتوي الحبوب المزیفة على عالمات أخرى أو
 ال تحمل عالمات. 

 

 

 

المدارس والعائالت ترید تقدیم  
 المساعدة.

 ال بأس في طلب المساعدة.  •

لن یتم معاقبة الطالب الذین یخبروننا أنھم یتعاطون العقاقیر أو  •
 یطلبون المساعدة. 

____________ (أدخل  یمكن للطالب التحدث مع  •
الموظفون: مستشار المدرسة، األخصائي االجتماعي بالمدرسة،  

  المدرسة، المدیر، موظفو المركز الصحي بالمدرسة)،ممرضة 
 أو شخص بالغ موثوق بھ.

إذا شعر الطالب بعدم األمان أو كان یعرف شخًصا یشعر بعدم  •
 األمان، فیمكنھ مشاركة مخاوفھ بالتوجھ إلى الموقع اإللكتروني

safeoregon.com  أو إرسال رسالة نصیة إلى  أو االتصال
 . 3367-472-844الرقم  

 
 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/adtc3GF2lazAN2bR73D03Q%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRkB_6fP0QoaHR0cHM6Ly93d3cuc2FmZW9yZWdvbi5jb20vcmVwb3J0LWEtdGlwL1cHc2Nob29sbUIKYiUfyyZiYN1QU1IZYXNobGV5dGhpcnN0cnVwQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/adtc3GF2lazAN2bR73D03Q%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRkB_6fP0QoaHR0cHM6Ly93d3cuc2FmZW9yZWdvbi5jb20vcmVwb3J0LWEtdGlwL1cHc2Nob29sbUIKYiUfyyZiYN1QU1IZYXNobGV5dGhpcnN0cnVwQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/adtc3GF2lazAN2bR73D03Q%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRkB_6fP0QoaHR0cHM6Ly93d3cuc2FmZW9yZWdvbi5jb20vcmVwb3J0LWEtdGlwL1cHc2Nob29sbUIKYiUfyyZiYN1QU1IZYXNobGV5dGhpcnN0cnVwQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
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 في ما یلي اإلجراءات التي یجب اتخاذھا إذا شاھدت جرعة زائدة في منزلك أو مجتمعك: 
تعّرف على عالمات الجرعة الزائدة من المواد   اإلدراك:

 األفیونیة: 

 تحدید التالمیذ  ●
 أو عدم التنفس  الضآلةالبطء أو  ●
 الغرغرة أو الشخیر ●
 صعوبة االستیقاظ أو عدم القدرة على االستیقاظ   ●
 النعاس الشدید  ●
 برودة ورطوبة الجلد  ●
تحّول لون الجلد أو األظافر أو الشفاه إلى اللون   ●

 الرمادي أو األزرق

في حالة االشتباه في تناول جرعة زائدة من مادة   االستجابة:
 على الفور. 911أفیونیة، اتصل على الرقم 

 قم أیًضا بما یلي إن أمكن: 

  افحص نبض وتنفس الشخص الفاقد للوعي. ●
ابدأ إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي فوًرا إذا كان ھناك نقص   ●

 في النبض أو التنفس.
في أسرع وقت  أعِط للشخص دواء نالوكسون (ناركان)  ●

 ممكن. 

دواء ناركان لإلنقاذ من یمكنك معرفة المزید حول كیفیة الحصول على نالوكسون (ناركان) وكیفیة استخدامھ من خالل زیارة صفحة 
 من ھیئة صحة أوریغون.  جرعة زائدة من المواد األفیونیة

 إلیك بعض المواقع المفیدة:

 دعم الطالب واألسر 
 8 صممتھا  نصائح للتحدث مع ابنك المراھق عن الكحول والمخدرات األخرى التيSafety First. 

 ومصادر التعافي من ھیئة صحة أوریغون عالج اضطرابات استخدام المواد المخدرة لدى الشباب 

   الدعم والمجموعات والدورات التدریبیة وغیرھا من أشكال الدعم لألسر التي تتعامل مع مساعدة األسر من خالل موارد
 اإلدمان

   برامج منع انتحار الشباب في والیة أوریغون 

 معلومات حول المواد األفیونیة والفنتانیل ودواء اإلنقاذ نالوكسون/ناركان
 Fake and Fatal : الحبوب المزیفة تم تطویرھا من قبل منطقة بیفیرتون التعلیمیة/الفنتانیلمناھج وحملة 

 Laced and Lethal   : ُصممت حملةKing County  بواشنطن لتعلیم المراھقین مخاطر شراء الحبوب والمساحیق
 التي یحتمل أن تكون ملیئة بالفنتانیل

 Song for Charlie: ر ربحیة تدیرھا عائلة مكرسة لزیادة الوعي حول "الحبوب المزیفة". مؤسسة خیریة غی 

 April 2022 Community Threat Bulletin  من منطقة االتجار بالمخدرات عالیة الكثافة في والیة أوریغون
)HIDTA ( 

  من ھیئة صحة أوریغون دواء نالوكسون لإلنقاذ من جرعة زائدة من المواد األفیونیةمصادر 

 خط المساعدة الھاتفي 
  الخطNational Suicide Prevention Line   على مدار الساعة (بإدارةLines for Life:( 1-800-273-8255 

https://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/substanceuse/opioids/pages/naloxone.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/substanceuse/opioids/pages/naloxone.aspx
https://drugpolicy.org/sites/default/files/SafetyFirst-8-Tips-for-Talking-Tip-Sheet.pdf
https://www.oregon.gov/oha/HSD/BH-Child-Family/Pages/Youth-SUD.aspx
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelpingfamilieshelp.com%2Fresources-for-families-dealing-with-addiction&data=04%7C01%7CKELSEY.SMITHPAYNE%40dhsoha.state.or.us%7Ca65ca4fcc4ed45ebe2ce08da1812716a%7C658e63e88d39499c8f4813adc9452f4c%7C0%7C0%7C637848765934939072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O4X9%2B%2Bb%2FZ1Eu%2FePejVZs%2FqPOX%2BrNQioaDMapH8rR%2Bd4%3D&reserved=0
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3548.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3548.pdf
https://www.beaverton.k12.or.us/departments/communications-community-involvement/fake-and-fatal
https://www.lacedandlethal.com/
https://www.lacedandlethal.com/
https://www.songforcharlie.org/
https://drive.google.com/file/d/1tFF6htjpUeELwkcJniGEmH8fXyqDlB73/view?usp=sharing
http://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/substanceuse/opioids/pages/naloxone.aspx
http://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/substanceuse/opioids/pages/naloxone.aspx
http://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/substanceuse/opioids/pages/naloxone.aspx


 

 PN 1130258 (05/20/2022) ARABIC 4من  4

 Lines for Life " 273: أرسلTALK خدمات الرسائل النصیة متاحة من   839863" في رسالة نصیة إلى الرقم)
 مساًء بتوقیت المحیط الھادئ). 6ظھًرا حتى  2اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 

  24/7خدمة Crisis Text Line: “ أرسل كلمةOREGON ” 741741في رسالة نصیة إلى الرقم . 

 Youthline .اتصل على الرقم   ھو خط مساعدة مخصصة للمراھقین الذین یقدمون المساعدة ألقرانھم 
 . 839863  ” في رسالة نصیة إلىteen2teenأو أرسل “  1-877-968-8491

 Ashleyتواصل مع  یمكنك الحصول على ھذا المستند بلغات أخرى، أو بحروف كبیرة، أو بطریقة برایل، أو بتنسیق آخر تفضلھ.
Thirstrup  أو عبر البرید اإللكتروني  503-720-2557على الرقمashley.thirstrup@dhsoha.state.or.us .  نقبل جمیع

 .711االتصاالت الھاتفیة المرحلة أو بإمكانك االتصال على الرقم 

https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTEwMDEuNDY3ODM0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5vcmVnb24uZ292L09IQS9IU0QvQU1IL1BhZ2VzL0NyaXNpcy1UZXh0LUxpbmUuYXNweD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.IY_9tj2CG69yqOY0xdUYVvJBYLhCXk53in9MoDtWfQU/s/9382775/br/113268840909-l__;!!OxGzbBZ6!IX5ApjpALxvS8hOQ9wIHgm8048Wovmnn3ISdulEhTdVbuy4WBUV3jKdXGE_9d1UJl42l0Ruddf6Lqw$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTEwMDEuNDY3ODM0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5vcmVnb24uZ292L09IQS9IU0QvQU1IL1BhZ2VzL0NyaXNpcy1UZXh0LUxpbmUuYXNweD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.IY_9tj2CG69yqOY0xdUYVvJBYLhCXk53in9MoDtWfQU/s/9382775/br/113268840909-l__;!!OxGzbBZ6!IX5ApjpALxvS8hOQ9wIHgm8048Wovmnn3ISdulEhTdVbuy4WBUV3jKdXGE_9d1UJl42l0Ruddf6Lqw$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTEwMDEuNDY3ODM0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5vcmVnb24uZ292L09IQS9IU0QvQU1IL1BhZ2VzL0NyaXNpcy1UZXh0LUxpbmUuYXNweD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.IY_9tj2CG69yqOY0xdUYVvJBYLhCXk53in9MoDtWfQU/s/9382775/br/113268840909-l__;!!OxGzbBZ6!IX5ApjpALxvS8hOQ9wIHgm8048Wovmnn3ISdulEhTdVbuy4WBUV3jKdXGE_9d1UJl42l0Ruddf6Lqw$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTEwMDEuNDY3ODM0MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5vcmVnb24uZ292L09IQS9IU0QvQU1IL1BhZ2VzL0NyaXNpcy1UZXh0LUxpbmUuYXNweD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.IY_9tj2CG69yqOY0xdUYVvJBYLhCXk53in9MoDtWfQU/s/9382775/br/113268840909-l__;!!OxGzbBZ6!IX5ApjpALxvS8hOQ9wIHgm8048Wovmnn3ISdulEhTdVbuy4WBUV3jKdXGE_9d1UJl42l0Ruddf6Lqw$
https://oregonyouthline.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
mailto:ashley.thirstrup@dhsoha.state.or.us
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