
ਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਨਾ  
(Starts with One Social Media Response Plan) 
 
Facebook (ਫ਼ੇਸਬੁੱ ਕ) ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਰੋਟਰੋਕ਼ਾੱਲ। ਇਹ ਸ਼ੇਧਾਂ DSHS ਦੀ ਦਦੱਖ ਧਰੋਖ਼ਾ ਦ਼ੇ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ਼ੇ ਨ਼ਾਬ਼ਾਲਗ਼ਾਂ  
ਵਲੋਂ  ਓਹਲ਼ਾ ਲੈਕ਼ੇ ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਦਹੰਮਾਂ (Looks Can Deceive and Out of the Picture underage drinking campaigns)  
ਤੋਂ ਪ੍ਰ਼ਾਪਤ ਕਰਕ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ਼ਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

 

ਸਰੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦ਼ਾ ਜਵ਼ਾਬ ਦ਼ੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਰੋਟਰੋਕ਼ਾੱਲ
 
ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਮਆਦ
DH ਵਨ ਸਰੋਸ਼ਲ ਸਮਗ੍ਰੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ਼ਾ (Starts with One social), ਦੀ ਰਰੋਜ਼ ਦਨਗਰ਼ਾਨੀ ਕਰ਼ੇਗ਼ਾ। ਹਫਤ਼ੇ ਦ਼ੇ ਅਖੀਰਲ਼ੇ  ਦਦਨਾਂ (ਸ਼ਦਨਚਰਵ਼ਾਰ 
ਅਤ਼ੇ ਐਤਵ਼ਾਰ) ਦੌਰ਼ਾਨ, ਉਹ ਦਟੱਪਣੀਆਂ ਦਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੁਕਰੋਣ਼ਾ ਪੈਂਦ਼ਾ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਸੁਲਝ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਏਗ਼ਾ ਅਤ਼ੇ ਲਰੋੜੀਂਦ਼ੇ ਦਲਖਤੀ ਜਵ਼ਾਬ ਵ਼ਾਲੀਆਂ 
ਦਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਅਗਲ਼ੇ  ਕ਼ਾਰਰੋਬ਼ਾਰੀ ਦਦਨ 'ਤ਼ੇ ਹਲ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਏਗ਼ਾ। 

ਜਵਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਿੀਆ
DH ਆਮ ਦਟੱਪਣੀਆਂ ਦ਼ਾ ਜਵ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਏਗ਼ਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦਵੱਚ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਚ਼ਾਹੁਣ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਦਟੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਆਲ ਸ਼਼ਾਦਮਲ ਨ਼ਾ ਹਰੋਣ।  
ਜ਼ੇ ਦਟੱਪਣੀ ਰ਼ਾਇ ਦ਼ੇਣ ਵ਼ਾਲੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ DH ਜਵ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਏਗ਼ਾ, ਦਕਉਂਦਕ ਇਸ ਨ਼ਾਲ ਬ਼ੇਲਰੋੜੀ ਬਦਹਸ ਹਰੋਣ ਦੀ ਸੰਭ਼ਾਵਨ਼ਾ ਬਣ ਜ਼ਾਏਗੀ। ਜ਼ੇ ਦਟੱਪਣੀ ਦਵੱਚ 
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਵਨ ਮੁਦਹੰਮ ਨ਼ਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ਼ਾ (Starts with One campaign) ਨ਼ਾਲ ਜੁੜ਼ੇ ਸੁਨੇਦਹਆ,ਂ ਦਵਦਸ਼ਆਂ ਅਤ਼ੇ ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਗ਼ਲਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 
ਦਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ DH ਗ਼ਲਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵ਼ਾਬ ਦਏਗ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ DH ਦਟੱਪਣੀਆਂ ਦ਼ੇ ਜਵ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਏਗ਼ਾ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਟੱਪਣੀ ਬ਼ਾਰ਼ੇ DH ਦ਼ੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰ ਦ਼ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵ਼ਾਬ ਦਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਸ਼਼ੇ ਬ਼ਾਰ਼ੇ HCA ਦੀ ਮੁਹ਼ਾਰਤ 'ਤ਼ੇ ਦਨਰਭਰ ਕਰਾਂਗ਼ੇ। ਇਸ 
ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਹ਼ੇਠਾਂ ਕੁਝ ਦਪਛਲ਼ੇ  ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਦਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਹਨ ਦਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗ਼ੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦਕਹੜ਼ਾ ਜਵ਼ਾਬ ਦਦਆਂਗ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਦਕਹੜ਼ਾ ਜਵ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਦਆਂਗ਼ੇ। 

ਰਿੱਪਣੀ ਲੁਕੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾੱਰਲਸੀ  
DH ਅਦਜਹੀਆ ਂਕਰੋਈ ਵੀ ਦਟੱਪਣੀਆਂ ਲੁਕਰੋਣਗ਼ੇ, ਜਰੋ ਦਕ:

•  ਦਕਸ਼ੇ ਦਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੱਥ਼ੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਧਮਕ਼ਾਉਂਦੀ ਹ ੈ
•  ਦਹੰਸਕ ਜਾਂ ਲੱਚਰ ਭ਼ਾਸ਼਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹ ੈ
•  ਨਫਰਤੀ ਭ਼ਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹ ੈ
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ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਿਨ ਸਿੇਿ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਰਿਿੀ (Washington State 
Health Care Authority) ਨੇ ਓਪੀਆੱਇਡ (ਅਫੀਮ ਦ ੇਰਮਸ਼੍ਰਣ ਨਾਲ ਬਣੀ 
ਦਵਾਈ) ਦੀ ਕੁਵਿਤੋਂ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਬਾਿ ੇਮੁਰਹੰਮ ਸ਼ੁਿ ੂਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਹੰਮ 
ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਿਨ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਚੀ 'ਤ ੇਰਲਖੀ ਦਵਾਈ  
ਦੀ ਦੁਿਵਿਤੋਂ ਅਤ ੇਕੁਵਿਤੋਂ ਦ ੇਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ 
ਤਿੀਕ ੇਨਾਲ ਿੱਖਣ ਅਤ ੇਸੁਿੱਰਖਅਤ ਤਿੀਕ ੇਨਾਲ ਰਨਪਿਾਿਾ ਕਿਨ  
ਦ ੇਤਿੀਰਕਆ ਂਬਾਿ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ ਅਤ ੇਰਸੱਰਖਅਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਤਆਿ  
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦ਼ਾਜ਼਼ਾ ਲ਼ਾਉਣ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਦਟੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਆਲ ਅਤ਼ੇ ਜਵ਼ਾਬ

ਇਹ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦ਼ਾਜ਼਼ਾ ਲ਼ਾਉਣ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਦਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤ਼ੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ੇ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਲਰੋਕ ਅਦਜਹ਼ਾ ਮ਼ਾਮਲ਼ਾ ਚੁੱ ਕਦ਼ੇ ਹਨ, ਜਰੋ ਦਕ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗ਼ੇ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ DH ਪ੍ਰਵ਼ਾਦਣਤ ਜਵ਼ਾਬ ਦਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ HCA ਨ਼ਾਲ ਕੰਮ ਕਰ਼ੇਗ਼ਾ।
 
 
ਸੁਆਲ:  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਚਰਕ਼ਾਲੀ ਪੀੜ ਲਈ ਓਪੀਆੱਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ਼ਾ ਹਾਂ ਅਤ਼ੇ ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ਼ੇ ਦਧਆਨ ਦ਼ੇਣ ਦੀ ਲਰੋੜ 

ਦਕਉਂ ਹ?ੈ
ਜਵਾਬ:  ਪੀੜ ਦ਼ਾ ਇਲ਼ਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪੀਆੱਇਡ ਅਸਰਦ਼ਾਰ ਤਰੀਕ਼ਾ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸ ਨ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆਦ਼ਾ ਨਸ਼਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ  

ਵੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀੜ 'ਤ਼ੇ ਕ਼ਾਬ ੂਪ਼ਾਉਣ ਦ਼ੇ ਹਰੋਰ ਤਰੀਕ਼ੇ ਹਰੋ ਸਕਦ਼ੇ ਹਨ, ਜਰੋ ਦਕ ਕੁਝ ਮ਼ਾਮਦਲਆਂ ਦਵੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ ਹਨ ਅਤ਼ੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮ਼ਾੜ਼ੇ-ਅਸਰ ਹੁੰ ਦ਼ੇ ਹਨ। ਪੀੜ 'ਤ਼ੇ ਕ਼ਾਬ ੂਪ਼ਾਉਣ ਦ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰੋਰਨਾਂ ਤਰੀਦਕਆ ਂਦਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਆਪਣ਼ੇ ਦਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ 
ਪ੍ਰਰੋਵ਼ਾਈਡਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛਣ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਦਵਚ਼ਾਰ ਕਰਰੋ। ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ 'ਤ਼ੇ ਕ਼ਾਬ ੂਪ਼ਾਉਣ ਲਈ ਓਪੀਆੱਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ਼ੇ ਹਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤ਼ਾਲ਼ਾ ਲ਼ਾਓ  
ਅਤ਼ੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਕੰਮ ਪੂਰ਼ਾ ਹਰੋ ਜ਼ਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਤਰੀਕ਼ੇ ਨ਼ਾਲ ਦਨਪਟ਼ਾਓ। ਵ਼ਾਧ ੂਸ੍ਰਰੋਤਾਂ ਲਈ www.getthefactsrx.com 
'ਤ਼ੇ ਜ਼ਾਓ। 

ਸੁਆਲ:  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦਵ਼ਾਈਆ ਂਨੰੂ ਤ਼ਾਲ਼਼ਾ ਲ਼ਾਕ਼ੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਤਰੀਕ਼ੇ ਨ਼ਾਲ ਦਨਪਟ਼ਾਰ਼ਾ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਦਜ਼ਕਰ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਵੱਚ ਇਸਦ਼ਾ 
ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ?ੈ 

ਜਵਾਬ:  ਆਪਣੀਆ ਂਦਵ਼ਾਈਆ ਂਨੰੂ ਤ਼ਾਲ਼਼ਾ ਲ਼ਾਕ਼ੇ ਦਕੱਥ਼ੇ ਰੱਖਣ਼ਾ ਹ,ੈ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਚੰਗੀਆ ਂਉਦ਼ਾਹਰਣਾਂ ਦਵੱਚ ਤ਼ਾਲ਼ੇ  ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਕੈਦਬਨੇਟਾਂ, ਦਤਜਰੋਰੀਆ ਂ 
ਜਾਂ ਦਵ਼ਾਈਆ ਂਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤ਼ਾਲ਼਼ੇ  ਵ਼ਾਲ਼ੇ  ਬ਼ਾੱਕਸ ਸ਼਼ਾਦਮਲ ਹੁੰ ਦ਼ੇ ਹਨ। ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਦ਼ੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ  ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਡ੍ਰ਼ਾੱਪਬ਼ਾੱਕਸ ਵ਼ਾਲੀਆਂ  
ਥ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਦਜੱਥ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਦਵ਼ਾਈਆ ਂਦ਼ਾ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਦਨਪਟ਼ਾਰ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ ਹਰੋ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ  
www.takebackyourmeds.org 'ਤ਼ੇ ਜ਼ਾਓ। 

ਸੁਆਲ:  ਮੈਂ ਆਪਣ਼ੇ ਦਰੋਸਤ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਦਫਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਜਰੋ ਓਪੀਆੱਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਰਹ਼ਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ:  ਜ਼ੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਇੱਕ ਦਰੋਸਤ ਹ,ੈ ਦਜਸ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਲੱਗਦ਼ਾ ਹ ੈਦਕ ਉਹ ਓਪੀਆੱਇਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਰਹ਼ਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ  

ਲਈ 1 (866) 789–1511 'ਤ਼ੇ ਵ਼ਾੱਦਸੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਦਰਕਵਰੀ ਹੈਲਪ ਲ਼ਾਈਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਡੀ ਮੁਦਹੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ  
www.getthefactsrx.com 'ਤ਼ੇ ਗੱਲਬ਼ਾਤ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦ਼ੇ ਤਰੀਕ਼ੇ ਦਦੱਤ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਜਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨ਼ਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੇ ਦਰੋਸਤ  
ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ ਹਰੋ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਦਕਸਮਤ ਹਨ ਦਕ ਉਹ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ੇ ਦਦਲ ਦਵੱਚ ਹਨ।

ਸੁਆਲ:  ਮੈਂ ਦਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਜ਼ਾਣਦ਼ਾ ਹਾਂ, ਦਜਸ ਨੰੂ ਓਪੀਆੱਇਡ ਦੀ ਆਦਤ ਪ ੈਗਈ ਹ ੈਅਤ਼ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵ਼ੇਲ਼ੇ , ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਪਤ਼ਾ ਦਕ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਦਕਵੇਂ ਕਰਾਂ। 

ਜਵਾਬ:  ਨਸ਼਼ਾ ਡਰ਼ਾਉਣ਼ਾ ਹਰੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹਰੋ, ਓਪੀਆੱਇਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤ਼ੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨ਼ਾਲ ਜੂਝ ਰਹ਼ੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੂਰੀ ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਦਵੱਚ ਪ੍ਰਰੋਗਰ਼ਾਮ ਹਨ, ਦਜੱਥ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦਮਲਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ਼ੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਦਕ ਉਹ ਇਕੱਲ਼ੇ  ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ਼ੇ ਹਮ਼ੇਸ਼਼ਾ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਕਰਨ  
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਵ਼ੇਦਖਆ ਹ,ੈ ਇਲ਼ਾਜ ਕੰਮ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਕਰੋਈ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰ, ਦਜਸ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹ,ੈ  
ਤਾਂ 1 (866) 789–1511 'ਤ਼ੇ ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਦਰਕਵਰੀ ਹੈਲਪ ਲ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ਕ਼ਾੱਲ ਕਰਰੋ।

ਸੁਆਲ: HCA ਸ਼ਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਰੋਦਸ਼ਸ਼ ਦਕਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਦਕ ਸ਼ਾਨੰੂ ਆਪਣ਼ੇ ਬੱਦਚਆ ਂਦੀ ਪਰਵਦਰਸ਼ ਦਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ
ਜਵਾਬ:  ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਦਟੱਪਣੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦ਼ੇ ਹਾਂ ਦਕ ਹਰ਼ੇਕ ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਦਪਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਦਰਸ਼ਤ਼ਾ ਵੱਖਰ਼ਾ ਹੁੰ ਦ਼ਾ ਹ ੈਅਤ਼ੇ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ  

ਨੰੂ ਦਬਹਤਰ ਜ਼ਾਣਦ਼ੇ ਹਰੋ। ਸ਼ਾਡ਼ਾ ਟੀਚ਼ਾ ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਦਪਤ਼ਾ ਨੰੂ ਸੁਝ਼ਾਅ ਅਤ਼ੇ ਸ੍ਰਰੋਤ ਦ਼ੇਣ਼ਾ ਹ,ੈ ਤਾਂਜਰੋ ਉਹ ਨੌਜੁਆਨ ਬ਼ਾਲਗ਼ਾਂ ਨ਼ਾਲ ਓਪੀਆੱਇਡ  
ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤ਼ੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਅਸ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਇੱਥ਼ੇ ਦਲੰਕ ਦਦੱਤ਼ਾ ਦਗਆ ਹ ੈ 
www.getthefactsrx.com/conversation-starters. 

ਸੁਆਲ:  ਕੀ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਵ਼ਾਕਈ ਲੱਗਦ਼ਾ ਹ ੈਦਕ ਮ਼ੇਰ਼ਾ ਬੱਚ਼ਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਹ?ੈ 

ਜਵਾਬ:  ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਪਤ਼ਾ ਹ ੈਦਕ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਚੰਗ਼ੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਧਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤ਼ਾ ਚੱਦਲਆ ਹ ੈਦਕ ਜਦੋਂ ਮ਼ਾਤ਼ਾ-ਦਪਤ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨ਼ਾਲ ਜਰੋਖਮਾਂ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰਦ਼ੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਦਚਆ ਂਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵ਼ਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭ਼ਾਵਨ਼ਾ 50% ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣ਼ੇ ਬੱਦਚਆ ਂਨ਼ਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬ਼ਾਤ ਦਕਵੇਂ 
ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏ, ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਹਰੋਰ ਸੁਝ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਡੀ ਵੈਬਸ਼ਾਈਟ: www.getthefactsrx.com/conversation-starters 'ਤ਼ੇ ਜ਼ਾਓ।

ਸੁਆਲ:  ਓਪੀਆੱਇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੱ ਕੀ ਭੰਗ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ। 

ਜਵਾਬ:  ਪੀੜ 'ਤ਼ੇ ਕ਼ਾਬ ੂਪ਼ਾਉਣ ਲਈ ਓਪੀਆੱਇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਬਦਲ ਹਨ। ਪੀੜ 'ਤ਼ੇ ਕ਼ਾਬ ੂਪ਼ਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਤਰੀਕ਼ਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ  
ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹਮ਼ੇਸ਼਼ਾ ਆਪਣ਼ੇ ਡ਼ਾੱਕਟਰ ਨ਼ਾਲ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ਼ਾ ਕਰਰੋ। ਪੀੜ 'ਤ਼ੇ ਕ਼ਾਬ ੂਪ਼ਾਉਣ ਲਈ ਹਰੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਦਕਆ ਂਲਈ  
www.getthefactsrx.com/opioid-facts 'ਤ਼ੇ ਜ਼ਾਓ।
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ਸੁਆਲ:  ਇਹ ਦਸਰਫ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਚ਼ਾਰ ਹੈ।

ਜਵਾਬ:  ਸ਼ਾਨੰੂ ਅਫਸਰੋਸ ਹ ੈਦਕ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਇੰਜ ਲੱਗਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਦਹੰਮ ਦਵੱਚ ਇਸਤ਼ੇਮ਼ਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖ ਵ਼ਾਲ਼ੇ  ਸ੍ਰਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਵ਼ਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਤ਼ੇ ਦਲਖੀਆ ਂਓਪੀਆੱਇਡ ਅਤ਼ੇ ਹੈਰਰੋਇਨ ਦ਼ੇ ਦਮਸ਼੍ਰਣ ਵ਼ਾਲੀ ਓਪੀਆੱਇਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 
ਅਤ਼ੇ ਵ਼ਾਧ ੂਖੁਰ਼ਾਕ ਲੈਣ ਦ਼ੇ ਸੰਕਟ ਦ਼ਾ ਸ਼ਾਹਮਣ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਪ ੈਦਰਹ਼ਾ ਹੈ। ਸੱਚ਼ਾਈ ਇਹ ਹ ੈਦਕ ਓਪੀਆੱਇਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਦਵੱਚ 
ਸੱਟ-ਫ਼ੇਟ ਲੱਗਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਤਾਂ ਦ਼ੇ ਮੁੱ ਖ ਕ਼ਾਰਣਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕ਼ਾਰ ਨ਼ਾਲ ਹਰੋਣ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਦ਼ੇ ਮੁਕ਼ਾਬਲ਼ੇ  ਵ਼ਾਧ ੂਖੁਰ਼ਾਕ ਨ਼ਾਲ ਮਰਣ ਵ਼ਾਲ਼ੇ  
ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਦਗਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲ਼ੇ  ਦੀ ਅਦਹਮੀਅਤ ਨੰੂ ਦਧਆਨ ਦਵੱਚ ਰੱਖਦਦਆ,ਂ ਸ਼ਾਡੀ ਸਟ਼ੇਟ ਨੇ ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਦ਼ੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰਰੋਤ 
ਵਧ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਇੰਟਰਏਜੰਸੀ ਓਪੀਆੱਡ ਵਰਦਕੰਗ ਪਲ਼ਾਨ ਦਤਆਰ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਦਹੰਮ ਦਵੱਚ ਇਸਤ਼ੇਮ਼ਾਲ  
ਕੀਤ਼ੇ ਗਏ ਸ੍ਰਰੋਤਾਂ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਹਰੋਰ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਚ਼ਾਹੁੰ ਦ਼ੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਦਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕ਼ੇ www.getthefactsrx.com/sources 'ਤ਼ੇ ਜ਼ਾਓ।

ਸੁਆਲ:  ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਜ਼ਬ਼ਾ ਹ.ੈ HCA ਇਸ ਮੁਦਹੰਮ 'ਤ਼ੇ ਸ਼ਾਡ਼ੇ ਟੈਕਸ ਦ਼ਾ ਪੈਸ਼ਾ ਦਕਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹ?ੈ

ਜਵਾਬ:  ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਓਪੀਆੱਇਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤ਼ੇ ਵ਼ਾਧ ੂਖੁਰ਼ਾਕ ਲੈਣ ਦ਼ੇ ਸੰਕਟ ਦ਼ਾ ਸ਼ਾਹਮਣ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਭਰ 
ਦਵਚਲੀਆਂ ਸਟ਼ੇਟ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੀਆ ਂਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਥ਼ਾਨਕ ਦਸਹਤ ਮਦਹਕਮ਼ੇ, ਪ਼ੇਸ਼਼ੇਵਰ ਸਮੂਹ ਅਤ਼ੇ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰਕ ਜੱਥ਼ੇਬੰਦੀਆ ਂਓਪੀਆੱਇਡ 
ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤ਼ੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦ਼ੇ ਜਰੋਖਮਾਂ ਅਤ਼ੇ ਓਪੀਆੱਇਡ ਕਰਕ਼ੇ ਹਰੋਣ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਘਟ਼ਾਉਣ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਪੜ਼੍ੇ-ਦਲਖ਼ੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ਼ਾਲ ਕੰਮ ਕਰ 
ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਇੰਟਰਏਜੰਸੀ ਓਪੀਆੱਡ ਵਰਦਕੰਗ ਪਲ਼ਾਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕ਼ਾ ਹ,ੈ ਸਟ਼ੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  
ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁਦਹੰਮ ਨੰੂ ਦਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ ਅਥ਼ਾੱਦਰਟੀ (HCA) ਵਲੋਂ  ਰਕਮਾਂ ਦਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸੁਆਲ:  ਇਹ ਇਸ਼ਦਤਹ਼ਾਰ ਵ਼ੇਖਕ਼ੇ ਮੈਂ ਅੱਕ ਦਗਆ ਹਾਂ/ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਦਤਹ਼ਾਰਾਂ ਦਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਦਨਸ਼਼ਾਨ਼ਾ ਦਕਉਂ ਬਣ਼ਾ ਰਹ਼ੇ ਹਰੋ?

ਜਵਾਬ:  (ਇਹ ਦਸੱਦਧਆ ਂਫ਼ੇਸਬੁੱ ਕ (Facebook) ਇਨਬ਼ਾੱਕਸ ਸੁਨੇਹ਼ੇ ਦ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਤ ਦ਼ਾ ਲਰੋਕਾਂ ਦਵਚਕ਼ਾਰ ਪ੍ਰਚ਼ਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਰਹ਼ੇ) – ਅਸੀਂ ਮ਼ਾਫੀ ਚ਼ਾਹੁੰ ਦ਼ੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਨ਼ਾ ਦਜ਼ਆਦ਼ਾ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ਼ੇ ਹਰੋ। ਸਟ਼ਾਰਟਸ ਦਵਦ ਵਨ (Starts with One) 
ਸ਼ਾਡੀ ਸਟ਼ੇਟ ਦਵੱਚ ਓਪੀਆੱਡ ਦ਼ੇ ਸੰਕਟ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਵ਼ਾੱਦਸੰਗਟਨ ਦ਼ੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਦਸੱਦਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵ਼ਾੱਦਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟ਼ੇਟ ਦੀ ਦਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ 
ਅਥ਼ਾੱਦਰਟੀ ਵਲੋਂ  ਚਲ਼ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਰੋਕਥ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਦਹੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਡ਼ੇ ਇਸ਼ਦਤਹ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵ਼ੇਖ ਰਹ਼ੇ ਹਰੋ ਸਕਦ਼ੇ ਹਰੋ। ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ 
ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਦਤਹ਼ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲੁਕਰੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁੰ ਦ਼ੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਦਤਹ਼ਾਰ ਦ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲ਼ੇ  ਸੱਜ਼ੇ ਹੱਥ ਦ਼ੇ ਕਰੋਨੇ 'ਤ਼ੇ ਸਲ਼ੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀਆ ਂਦਤੰਨ ਡ਼ਾੱਟਸ  
'ਤ਼ੇ ਕਦਲੱਕ ਕਰਰੋ ਅਤ਼ੇ ਡ੍ਰ਼ਾੱਪ ਡ਼ਾਉਨ ਮ਼ੇਦਨਊ ਤੋਂ “ਐਡ ਲੁਕ਼ਾਓ” ਦਵਕਲਪ ਚੁਣਰੋ। 

ਸੁਆਲ:  ਓਪੀਆੱਡ ਨ਼ਾਲ ਨਸ਼਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਕਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹ?ੈ

ਜਵਾਬ:  ਓਪੀਆੱਡ ਦਦਮ਼ਾਗ਼ ਦਵਚਲ਼ੇ  ਦਰਵ਼ਾਰਡ ਸੈਂਟਰ 'ਤ਼ੇ ਮ਼ਾੜ਼ਾ ਅਸਰ ਪ਼ਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਜਸ ਕਰਕ਼ੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦ਼ੇ ਨ਼ਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵ਼ਾਦਲਆਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਹਰੋਰ ਅਤ਼ੇ ਹਰੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰ਼ੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦ਼ੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵ਼ਾਈਆ ਂਬਹੁਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਓਪੀਆੱਡ ਦੀ ਨਸ਼਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦਕਸਮ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਹਰੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ www.getthefactsrx.com/opioid-facts 'ਤ਼ੇ ਜ਼ਾਓ। 

ਸੁਆਲ:  ਮੈਨੰੂ ਓਪੀਆੱਡ ਅਤ਼ੇ ਪੀੜ ਦੀਆ ਂਹਰੋਰ ਦਵ਼ਾਈਆ ਂਦਵਚਕ਼ਾਰ ਫਰਕ ਬ਼ਾਰ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪਤ਼ਾ।

ਜਵਾਬ:  ਓਪੀਆੱਡ ਪੀੜ ਘਟ਼ਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਇਸਤ਼ੇਮ਼ਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵ਼ਾਈਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕ਼ਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀ 
ਦਵ਼ਾਈ ਹੈਰਰੋਇਨ ਇੱਕ ਓਪੀਆੱਡ ਹ,ੈ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਡ਼ਾੱਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ  ਦਵ਼ਾਈ ਵ਼ਾਲੀ ਪਰਚੀ 'ਤ਼ੇ ਦਲਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਕਈ ਦਵ਼ਾਈਆ ਂਪੀੜ ਤੋਂ ਅਰ਼ਾਮ 
ਦਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਵੱਚ ਆੱਕਸੀਕਰੋਡਰੋਨ, ਹ਼ਾਈਡ੍ਰਰੋਕਰੋਡਰੋਨ, ਕਰੋਡੀਨ ਅਤ਼ੇ ਕਈ ਹਰੋਰ ਦਵ਼ਾਈਆ ਂਸ਼਼ਾਦਮਲ ਹਨ। ਓਪੀਆੱਡ ਦਦਮ਼ਾਗ਼ ਦਵਚਲ਼ੇ  
ਦਰਵ਼ਾਰਡ ਸੈਂਟਰ 'ਤ਼ੇ ਮ਼ਾੜ਼ਾ ਅਸਰ ਪ਼ਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਜਸ ਕਰਕ਼ੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦ਼ੇ ਨ਼ਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵ਼ਾਦਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹਰੋਰ ਅਤ਼ੇ ਹਰੋਰ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰ਼ੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦ਼ੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵ਼ਾਈਆ ਂਬਹੁਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੋਰ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ 
www.getthefactsrx.com/opioid-facts 'ਤ਼ੇ ਜ਼ਾਓ। 
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