ትንባኾን ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራን 21
እቲ ሕጊ እዩ

18-20 ዝዕድሚኦም ሰባት ብዛዕባ’ቲ ሓድሽ ሕጊ ክፈልጥዎ
ዘለዎም ገለ ነገራት ኣብዚ ኣለዉ፥

ዕድመይ 18 እዩ ኤለክትሮኒካዊ ስጋራ ከኣ የትክኽ። ነቶም ሽጋራ ወይ ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራ ዘትክኹ 18-20
ክብ ጥሪ 1, 2020 ኣትሒዙ፡ ድኳናት እንተድኣ ትሕቲ 21 ዝዕድሜኻ ኮይንካ ትንባኾ ወይ ውጽኢታት ሃፋ ክሸጡልካ ብሕጊ
ክልኩል ክኸውን’ዩ፡ ዋላ’ውን ካብ 18 ዕድሜኻ/ኺ ኣትሒዝካ ክትገዝእ እንተጸናሕካ። እዚ ሕጊ እዚ ንመቕጻዕቲ ናይ ምግዛእ፡
ምሓዝ ወይ ምጥቃም ኣይቅይርን እዩ። እንተድኣ ዕድሜኻ/ኺ 17 ወይ ትሕቲኡ ኾይኑ፡ ናይ ገንዘብ ክፍሊታትን መቕጻዕጥታትን
ብሰንኪ ምግዛእ፡ ምሓዝ ወይ ምጥቃም ምቕጻዕ ክትቅጽል ኢኻ/ኺ።
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ትሕቲ 21፥ ሕጂ ድኳናት ናይ ሃፋ
መሳርሒታት፡ ኤለክትሮኒካዊ-ፈሳሲ ወይ
ፖዳት (መትሓዚታት) ክሸጡልካ ብሕጊ
ክልኩል እዩ።
ትሕቲ 21፥ ሕጂ ድኳናት ነዞም ዝስዕቡ
ክሸጣልኩም ብሕጊ ክልኩላት እየን፥ ሽጋራ፡
ትኪ ኣልቦ ትንባኾ፡ ሲጋር፡ ሓቐቕቲ፡ ባዕልኻ
ዝጥቕለሉ፡ ሺሻን ናይ ሻንብቆ ትንባኾን፡ ናይ
ኒኮቲን መለግለጋት

21+፥ ሓድሽ ሕጋዊ ዕድመ ድኳናት ናይ
ሃፋ መሳርሒታት፡
ኤለክትሮኒካዊ-ፈሳሲ ወይ ፖዳት
(መትሓዚታት) ንኽሸጣልኩም።
21+፥ ሓድሽ ሕጋዊ ዕድመ ድኳናት እዚ
ዝስዕብ ንኽሸጣልኩም፥ ሽጋራ፡ ትኪ ኣልቦ
ትንባኾ፡ ሲጋር፡ ሓቐቕቲ፡ ባዕልኻ
ዝጥቕለሉ፡ ሺሻን ናይ ሻንብቆ ትንባኾን፡
ናይ ኒኮቲን መለግለጋት
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CY

ዋሽንግተን ስለምንታይ ነዚ ሓድሽ ሕጊ ኣሕሊፋቶ፧
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ልዕሊ 8,000 ዋሽንግተናውያን ነፍስ ወከፍ ዓመት ብሰንኪ ምጥቃም ትንባኾ ይሞቱ፡ መብዛሕትኦም ዘትክኹ ሰባት
ከኣ ቅድሚ 21 ዕድሚኦም ምጥቃም ይጅምሩ። እዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ ንመንእሰያት ካብ ሳዕቤናት ጥዕና ናይ
ተጠቃምነት ትንባኾን አለክትሮኒካዊ ሽጋራን ንምክልኻል ክሕግዝ እዩ።
ትንባኾ ዝጥቀሙ ሰባት፥
25 ግዜ
ዝያዳ ተኽእሎ ናይ
ምምዕባል መንሽሮ
ሳንቡእ ኣለዎም።

12 ግዜ
ዝያዳ ተኽእሎ ናይ
ሙማት ካብ ናይ ሳንቡእ
ሕማም ኣለዎም።

2-4 ግዜ
ዝያዳ ተኽእሎ ምህላው
ሕማም ልቢ ወይ ወቕዒ
ኣለዎም።

ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራ ንምቊራጽ ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ምሕጋዝ ውጽኢታዊ ኮይኑ ኣይተረኽበን፡ ብዙሓት ሰባት ከኣ ኣብ ርእሲ
ሽጋራ ምትካኾም ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራ’ውን የትክኹ። ኤለክትሮኒካዊ-ፈሰስቲ ኒኮቲን ከምኡ ድማ ሕማም ሳንቡእ ከምዘስዕቡ
ዝፍለጡ ጥረ-ነገራት ክሕዙ ይኽእሉ። ከምኡ’ውን ንቖልዑ ናይ ምምራዝ ስግኣተ-ሓደጋ የስዕቡ።
30%
ካብ ናይ
ካልኣይ ደረጃ
ናይ መወዳእታ
ዓመት ተምሃሮ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ 2018
ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራ ኣትኪኾም።

100%
ናይ JUUL
ፖዳት/መትሓዚታት
ምስ ባኮ ምሉእ ሽጋራ ዝዳረግ መጠናት
ኒኮቲን ዝሓዙ እዮም።

????
ኤለክትሮኒካዊ-ፈሰስቲ
ዘይፍለጡ ቀመማትን
ውህደታት ዝሓዙ ክኾኑ ይኽእሉ።

ትንባኾን ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራን 21
18-20 ዝዕድሚኦም ሰባት ብዛዕባ’ቲ ሓድሽ ሕጊ ክፈልጥዎ
ዘለዎም ገለ ነገራት ኣብዚ ኣለዉ፥

እቲ ሕጊ እዩ

ካባይ ኣታዊ እንተደልዮም ናይ ከባብየይ ድኳን ምናልባት ናባይ ምሻጦም ክቕጽሉ እዮም።
ናባኻ ምሻጦም ኣይክቕጽሉን እዮም ምኽንያቱ ሕጊ ከምኡ ክገብሩ የብሎምን ስለዝብል። ናብ
ትሕቲ 21 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ትንባኾ ወይ ውጽኢታት ሃፋ ምሻጥ ጠቕላላ በደል እዩ
ናብ ገበናዊ ክስታት፡ ናይ ገንዘብ መቕጻዕትታት፡ ወይ ክልቲኡ ከኣ ከምርሕ ይኽእል።
ተሓጋጋዘቲ ኣብ ድኳንን ወነንትን ንሕጊ ክስዕብዎ ይሕተቱ እዮም።

Effe

ctive

IT’S T

Janu

ar y

1, 20

20

HE L
AW

The sa
le
produ of tobac
c
c
21 is ts to perso o and vapo
strictl
r
n
state
y pro s under ag
hibite
la
e
d
upon w. Photo
ID re by
reque
quire
s
t.
GET
d
FREE
Sm
HE
artpho

ne app

LP TO
QUIT

: doh.w

a.gov
/quit

Quitlin

e: 1-8

00-QU

IT-NO
W

For pers
ons
Plea
se call with disa
800-525 bilities,
DOH
this
-012
340
7 (TDD docume
-342
nt
/TTY
Septem
711) is available
ber 201
or ema
9
il civil in other
form
.righ
ts@doh ats.
.wa.gov.

ሕጂ ኤለክትሮኒካዊ ሽጋራ የትክኽ እየ፡ ግን ከቋርጾ ይደሊ ይኸውን’የ። ነዚ ብኸመይ ክገብሮ ይኽእል፧
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ናብ doh.wa.gov/quit ኪድ። እዚ ዘክር፡ እቲ ኣብ ትንባኾን ናይ ሃፋ ውጽኢታትን ዘሎ ኒኮቲን ኣዝዩ ኣወላፊ
እዩ፡ ልክዕ ከም ኮከይን ዋላ’ውን ሄሮይን። በዚ ምኽንያት እዩ ትንባኾ ኣብ ምቊራጽ ዕዉት ንምዃን ብዙሕ ፈተነታት
ክወስድ ዝኽእል። ይኹን እምበር፡ ሰባት ንምቊራጽ ትንባኾ ኢሎም ዝያዳ ፈተነ ብዝገበርሉ መጠን፡ ኣብቲ ዝቕጽል
ፈተነ ናይ ምዕዋት ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎም።
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ኣብ ምቊራጽ ንኽሕግዘካ
ኣፕ (ናይ ሞባይል ሶፍትዌር)
ክተውርድ ትኽእል፡ ብተወሳኺ ካልእ
ኣማራጺታት ፍለጥ፥
ምስ ናይ ምቊራጽ ኣሰልጣኒ ተዘራረብ። ናብቲ
Washington State Tobacco Quitline (ናይ
ክፍለሃገር ዋሽንግተን ናይ ትንባኾ
ምቊራጽ ህጹጽ መስመር ተሌፎን) ደውል
ወይ ኣብ quitline.com ተመዝገብ።
WASHINGTON STATE TOBACCO QUITLINE

1-800-QUIT-NOW

(ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ
ኪው-ኣር ኮድ ስካን
ግበሮ)

ኣብ ርእሲ ናይ ባዕለ-ሓገዝ ንዋታት ከምቲ ኣፕ (ናይ ሞባይል
ሶፍትዌር)፡ ከምኡ’ውን ናይ ምኽሪ ምንጭታት ከምቲ Quitline
፡ መድሃኒታትን ካልእ ናይ ምቊራጽ ምንጭታትን ክህልዉኻ
ይኽእሉ። ናብዚ ዝስዕብ ብጻሕ፥ doh.wa.gov/quit

1-800-784-8669 | quitline.com

ስንክልናታት ንዘለዎም ሰባት፡ እዚ ሰነድ’ዚ ብኻልእ ቅርጽታት ይርከብ። ብኽብረትካ ናብ 800-525-0127 (TDD/TTY (ንጽሙማን
ምዝራብ ዝተሳእኖምን) 711) ደውል ናብ civil.rights@doh.wa.gov ኢመይል ስደድ።
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