
 الکول  

دارد، و ممکن است به دماغ آسیب برساند. دماغ  منفیالکول باالی دماغ انسان به گونه های مختلف تاثیر 

می توانند  گی هنوز در حال رشد و تکامل است.  افراد نوجوان وقتی الکول می خورند، کمترساله تا 

 تشخیص بدهند که دور وبرشان چه می گذرد، و این می تواند برایشان بسیار خطرناک باشد.

 

نشان می دهد که بیشتر کسانی که در زد و خورد قرار می گیرند، الکول  در دست است که معلومات

 ل خوردن معلومات در دست است که نشان می دهد که خطر جرم و سوانح با الکوهمچنین  خورده اند.

 زیاد می شود.

 

 تاثیرات الکول چیست؟

 قضاوت انسان بدتر می شود، قدرت تفکر، حافظه و عکس العمل ضعیف می شود. 

 بعضی از اعضای جسم هم ممکن است مریض شود، به مثال جیگر و قلب.

 

 تنباکو

در سیگرت تنباکو وجود دارد، که حاوی یک موادی است که نامش نیکوتین است و سمی می باشد. در 

تعادل دماغ انسان اختالل ایجاد می کند، و این باعث می گردد نفر نیاز به سیگرت را احساس کند. 

ر نف مریضی هایی که سیگرت منجر به آن می گردد  مثالً تکلیف قلب و سرطان ششها است. وقتی یک

تر می شود و بسیاری از مریضی هایی که سگرت کشیدن  معافیت او ضعیفسگرت می کشد، سیستم 

 منجر به آن می گردد، مرگبار هم هستند.

 

 دله دزدی از فروشگاه ها

دله دزدی نامیده می شود. حد  ارزش اموال دزیده شده کمتر باشد،دله دزدی همان دزدی است، اما وقتی که 

 کرون می شود. های کمتر از  موقعیت فرق می کند، اما معموال مربوط به قیمت به نسبتدله دزدی 

 

 د. آن همیشهگیرزمانی تعلق نمی گیرد که یک نفر به مثال اجزای موتر یا بایسکل را ب ،این حد ارزش

 یدزدی حساب می شود. همچنین وقتی که از کسی که نتواند از خود دفاع کند یا از بکس یک نفر دزد

 کنید، همیشه دزدی است. هیچ فرق نمی کند که وسایل ارزش کمتری داشته باشد یا خیر.

 

بکند محکوم به جریمه نقدی یا حبس حد اکثر شش ماه می شود. همچنین در سوابق « دله دزدی»کسی که 

. دجرمی پولیس ثبت و راسجتر می شود. بعد از آن تا پنج سال در فهرست سوابق محکومیت باقی می مان

برای کسی که در فهرست سوابق محکومیت ثبت شده باشد ممکن است گرفتن  بعضی وظیفه ها یا جواز 

 رانندگی یا تحصیالت خارج از کشور سخت تر باشد.


