
Bakit mo natanggap ang fact sheet na ito? 

Dahilan sa mga panganib at pinsala na dala ng paggamit o pag-iingat ng marijuana o cannabis, at sa katotohanang isa sa 
bawat 10 kabataang Canadian ay nakagamit na ng  marijuana, aming hinihimok ang lahat ng mga magulang at mga tagapag-
alaga na bigyang panahon ang pakikipag-usap sa mga bata tungkol sa marijuana. Sa ating pinag-isang pagpupunyagi, layon 
nating mabigyan ang mga bata ng sapat na kaalaman at kaligtasan tungkol sa paggamit ng marijuana o cannabis habang sila 
ay nasa bahay, paaralan, at kahit saang lugar.

Panimula ng “pag-uusap” 

Bilang magulang at tagapag-alaga, nasa sa inyo ang pamamaraan kung paano magiging 
mabunga ang pakikipag-uusap sa mga bata tungkol sa marijuana. 

Ang ilan sa mga karaniwang punto na maaaring isaalang-alang ay ang mga sumusunod:

• Panatilihing bukas ang isipan at makinig sa sasabihin ng mga bata.

• Iwasang magkipagtalo o maghatol sa bata o sa kanilang mga kaibigan- mahalaga ito upang magiging kapaki-pakinabang 
ang bunga ng pag-uusap.

• Panatilihin ang punto ng kaalaman. Kapag ang mga bata ay nahaharap sa pagpapasya kung gagamit ng marijuana o 
iiwas dito, nangangailangan sila ng tamang kaalaman upang makapagpasya ng wasto. 

• Tulungan ang mga bata upang mabatid ang mga kaalaman tungkol sa marijuana sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras 
sa pagpapaliwanag. 

• Gumamit ng mga simpleng salita na maiintindihan ng mga bata.

• Maging handa, may posibilidad, na maaaring mas may alam sa marijuana ang mga bata ng higit sa inyong inaasahan. 
Makinig ng bukas ang kaisipan at maging mahinahon.

Palaging tandaan na kapag nagtanong ang mga bata tungkol sa marijuana at nagkataong hindi ninyo batid ang sagot, 
mas makabubuting alamin ang tamang tugon habang kayo ay magkasama. Ang paghahanap ng kasagutan sa ganitong 
paraan ay kukumbinsi sa mga bata na lumapit sa inyo upang magtanong tungkol sa marijuana at iba pang 
ipinagbabawal na gamot, dahil batid nilang masasagot ninyo kahit ang mga mahihirap na katanungan.  
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Mga kaalaman na dapat marinig ng mga kabataan tungkol sa marijuana

• Magsimula sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang kanilang nalalaman. Ito ay makatutulong upang 
maintindihan ninyo sila habang nagpapatuloy ang inyong pag-uusap. 

• Maging handa na maaaring mas higit ang kanilang kaalaman kaysa sa inyong inaasahan. Iwasang magalit or magpakita 
ng hindi pagsang-ayon kapag ninyo nabatid ang antas ng kanilang kaalaman.

• Iwasang makipagtalo sa mga paksang bahagi ng pag-uusap. Mas mahalaga para sa kabutihan ng mga kabataan na 
mabatid ang ilang kaalaman, kaysa gumugol ng oras sa pagtatalo.

• Ang pakikipagtalo ay maaaring maging dahilan upang tumigil sa pakikinig ang bata, na magbubunga ng hindi pagpansin 
sa inyong mga sinasabi o ibabahagi.

Anong mga kaalaman ang dapat kong ibahagi sa aking mga anak?  

1. Ano ang marijuana o cannabis? 
 
Ang marijuana o cannabis ay nagmula sa isang halaman. 
Ang mga dahon, usbong at iba pang produkto ng 
halamang ito ay maaaring langhapin (inihihinga sa bibig 
papasok ng baga), lunukin (kainin o inumin), o ipahid 
(sa balat). Kapag pumasok ang marijuana sa katawan 
ng tao, may dalawang kimikong tinatawag na CBD 
(cannabidiol) at THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) ang 
magdudulot ng hindi normal at kakaibang epekto sa 
utak. 

2. Paano ginagamit ang marijuana o cannabis? 
 
Maraming paraan ng paggamit ng marijuana o cannabis::

• Maaari itong gawing sigarilyo o tabako, kung saan ang mga dahon ay binabalot sa maliit na papel, o kaya ay ilalagay 
sa pipa at sinisindihan. Ang mga nakarolyong marijuana ay karaniwang kilala sa tawag na “joint”, “roach”o “blunt”.
Ang usok ng marijuana ay kakaiba ang amoy kaysa sa usok ng karaniwang sigarilyo.

• Ang mga usbong at dahon ng marijuana ay maaari ding painitan 
upang mapalabas ang mga singaw o asap. Ito ay nilalanghap 
ng mga gumagamit. Ang marijuana ay karaniwang inilalagay sa 
kristal o metal (“bong”) at maaari ding ilagay sa isang maliit na 
kagamitan na magpapainit sa mga dahon at usbong (tinatawag na 
“vaporizer” o“vape”).

• Ang langis, dagta at natitira pang bahagi mula sa dahon at usbong 
ay maaaring gawing pagkain o panghalo sa mga inumin tulad ng 
cookies, brownies,candies (gummies o lollipops), o tsaa. Ang mga 
produktong ito ay karaniwang hinuhurno o pinapakuluan kasama 
ng ibang lahok upang gawing pagkain o inumin.

• Ang iba pang natirang bahagi mula sa marijuana ay maaari ring 
gawing langis, krema, o losyon na pamahid sa balat (aplikasyong 
topical).

• Ang mga taong gumagamit ng marijuana bilang gamot ay maaari 
ring magkaroon ng THC o CBD na siyang mga pangunahing 
sangkap ng nasabing halaman. Ang marijuanang gamot ay  
karaniwang inirereseta ng doktor bilang tabletas, krema o losyon. 2
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3. Ano ang mangyayari kapag gumamit ng marijuana o cannabis? 
 
Ang mga pangunahing sangkap ng marijuana o cannabis na THC at/o CBD ay sanhi upang ang utak ng tao ay gumawa ng 
dagdag na dopamine. Ang dopamine ay isang uri ng kemikal sa utak na kinakailangan upang maging malusog at malakas 
ang pangangatawan ng tao. Kapag ang THC at/o CBD ay humalo sa utak, mas maraming dopamine sa karaniwan ang 
mabubuo sa ating utak. 
 
Ibat-iba ang epekto ng mas maraming dopamine sa utak.  

• Para sa mga taong ginagamit ang marijuana bilang gamot ayon sa payo ng mga doktor, ito ay makatutulong upang 
mabawasan ang nararamdamang sakit, paninigas ng kalamnan, kawalang-gana sa pagkain at pagduduwal. Maaari 
din itong makatulong sa upang mabawasan ang depresyon o pagkabalisa.1

• Bagama’t ang marijuana ay ginagamit sa panggagamot o iba pang dahilan, ang mga gumagamit ay karaniwang 
nakakaranas ng epekto ng THC na tinatawag na “high”– tulad ng pagiging masaya o kawalan ng problema. Sa ibang 
tao, ito ay nakapagdudulot ng katiwasayan ng katawan at damdamin na maaaring magpa-antok 

• Sa ibang dako, ang ibang tao ay maaari namang makaramdam ng takot o pagka-bahala o maging pagka-taranta.

 
Ang mga reaksyon ay maaring hindi umepekto agad, 
ayon sa dami ng nakunsumong THC at CBD mula 
sa marijuana. Ang mga kumakain o umiinom ng 
produktong marijuana o cannabis ay karaniwang 
hindi agad makakaramdam ng epekto kaya mas 
mataas ang kanilang konsumo.

Ang inyong anak ay maaaring may kilalang 
kaklase na gumamit ng marijuana bilang gamot. 
Kapag nagreseta ang doctor ng cannabis sa bata, 
karaniwang ito ay tabletas na may CBD lamang. Ang 
THC ay bihirang ireseta sa mga bata, kaya ang mga 
nasabing epekto sa itaas ay hindi nila nararanasan.

4. Ano ang mga panganib, pinsala o peligro ng paggamit ng marijuana o cannabis? 
 
Panglipunang panganib, pinsala o peligro 

• Ang mga kabataang gumagamit ng marijuana o cannabis ay karaniwang hindi makapagbigay ng total na pokus 
sa loob ng klase. Ito ay nagiging dahilan ng mababang grado. Nagiging mapanganib din ang paggamit ng mga 
mekanismo sa mga sa klaseng may ganitong mga kagamitan.

• Sa ngayon ang lahat ng paaralan sa Manitoba ay total na hindi nagpapahintulot ng pagkakaroon o paggamit ng 
cannabis bukod sa panggagamot sa loob o sa mga ari-arian ng paaralan. Ang total na hindi nagpapahintulot ay 
nagbibigay sa paaralan ng kapangyarihan na magpataw ng kaparusahan sa bata kapag nahuling gumagamit o may 
dalang cannabis o marijuana (kasama na ang alkohol at vapes). 

• Kapag ang mag-aaral ay nahuling may dala o gumagamit sa loob at ari-arian ng paaralan, ito ay maaaring maging 
dahilan ng suspension o permanenteng pagpapatalsik sa mag-aaral.

1Kadalasan, ito ay kinabibilangan ng pagkabalisa, depresyon, cancer, Human Immune-de-
ficiency Virus (HIV), atake (tulad ng epilepsy), Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), at 
multiple-sclerosis. 

• Ang isang uri ng marijuana na tinatawag na “shatter” ay nagtataglay ng mas mataas na THC at CBD kumpara sa 
normal na dahon at usbong ng cannabis. Ang dahon at usbong ng “shatter” ay kakaiba ang anyo. Maaari itong 
gawing sigarilyo, kainin, inumin o ipahid sa balat.
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• Maraming paaralan ang may patakarang“scent-free.” Ang mga kabataang 
mahuhuling nangangamoy ng usok ng marijuana o cannabis ay maaaring hindi 
tanggapin sa klase o patawan ng suspension.

• Dapat mabatid ng mga kabataang nagnanais pumasok ng part-time jobs na 
maraming tanggapan ang may mga patakaran laban sa paggamit ng marijuana o 
cannabis habang nasa oras ng Gawain.

• Dapat mabatid ng mga kabataang nagnanais maging atleta o makilahok sa mga 
palakasang kompetisyon ang mga testing na ginagawa upang malaman kung 
gumamit ng marijuana o cannabis ang manlalaro. Ang mga mahuhuling positibo ay 
maaaring masuspende o matanggal sa koponan o kompetisyon. 

• Sa panghuli, ang marijuana o cannabis ay may katapat na mahal halaga, na sana ay mapupunta sa pagbili ng ibang 
kapaki-pakinabang na pangangailangan.

Panganib, pinsala at peligro sa Kalusugan

Kahit ano a pang layunin ng paggamit ng marijuana o cannabis kapag ang CBD at THC ay dumaloy na sa mga ugat ng 
dugo, ito ay tiyak na pupunta na sa utak.

Dahil sa mga epekto, magkakaroon ng mas maraming disgrasya, panganib at pinsala sa isang tao kung hindi nila ginamit ito. 

• Ang pagiging antukin o madalas na pagkakatulog ay karaniwang mga epekto. Ang pagpapanatili ng pansin, pagtuon 
ng pokus at konsentrasyon kapag gumagamit ng marijuana o cannabis ay maaaring maapektuhan.

• Ang ilang mga tao ay maaaring makaranas ng suliranin sa memorya or pagiging makakalimutin ng mga bagay o mga 
pangyayari habang nasa impluwensya ng marijuana o cannabis. Ito ay maaaring maging sanhi upang makagawa ng 
bagay na hindi nila nais gawin, at maaari ring magsagawa ng mga bagay na hindi ligtas. Ganun din ang paggawa ng 
bagay sa kapwa na hindi normal sa tamang gawain. 

• Maaaring mas mahirap sa mga gumagamit ng marijuana o cannabis na gumawa ng mga desisyon habang nananatili 
ang marijuana o cannabis sa kanilang katawan. 

• Ang reaksyon at pagtugon sa mga pangyayari, lalo’t mabilis, ay maaaring maging isang malaking hamon. Ito ang 
dahilan kung bakit ang paggawa ng ilang mga aktibidad, lalo na sa pagmamaneho o pagiging isang pasahero sa 
isang sasakyan kung saan ang drayber ay gumamit ng marijuana o cannabis ay lalong mapanganib pati sa mga tao 
sa kalsada. Masyadong mapanganib at hindi ligtas din ang pagpapa-andar ng heavy equipment o makinarya. 

• Ang mga tao na gumamit ng iba’t ibang mga strain ng marijuana o cannabis (kung saan mayroon itong purong THC) 
o komokunsomo ng maraming marijuana o cannabis ay napag alamang nahihirapang malaman  kung ano ang tama 
at kung ano ang mali (mayroong mga guni-guni o delusyon). 

• Ang isa sa mga pinaka-seryosong panganib, peligro at pinsala sa utak ng mga taong gumagamit ng cannabis ay ang 
pagkakaroon ng sakit sa isip na tumatagal ng mahabang panahon, tulad ng psychosis at schizophrenia. Ang mga 
taong may ganitong sakit ay nahihirapan na malaman kung ano ang tama o kung ano ang mali (mayroong mga 
guni-guni o delusyon). Dahil sa mga epekto ng THC at CBD, ang utak ay maaaring magkaroon ng higit na dopamine 
na labis sa  sapat na dopamine upang manatiling malusog at malakas ang pangangatawan. Mapanganib para sa mga 
bata kung ang isa mga miyembro ng pamilya ay may ganitong sakit. Kapag ang sakit ay nagsimula, ito ay wala nang 
lunas. Ang mga sakit na ito ay mananatili habang buhay.

• Dapat ding malaman ng mga bata na hindi lahat ng marijuana o cannabis ay legal na ibinebenta sa buong Canada 
pagkatapos ng Oktubre 17, 2018. Ang mga taong patuloy na nagbebenta ng marijuana o cannabis ay maaaring 
magdagdag o maghalo ng iba pang mas mapanganib na droga sa mga dahon, mga usbong (bud) o resins (residues). 
Ito ang dahilan kung bakit madalas na kilala ang marijuana o cannabis bilang “gateway drug”: Ang marijuana o 
cannabis ay maaaring gamitin ng mga ilegal na dealers upang ang mga bata ay maging gumon sa iba pang malubha 
at mapanganib na droga, kung hindi nila alam na gumagamit sila ng iba pang mga gamot.
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5. Gaano kadami marijuana o cannabis ang maaari kong gamitin bago ako “maging 
high”? Gaano kadami ang ligtas na gamitin? 
 
Ang bawat tao ay posibleng makagamit ng marijuana o cannabis sa iba’t-ibang paraan. Ang lahat ay depende sa laki, 
timbang, edad at umiiral na mga kondisyong medikal. Depende rin ito sa mga antas ng konsentrasyon ng THC at 
CBD. Kapag ang utak ay nagsimulang nang maa-pektuhan ng THC, ang pinaka-karaniwang epekto ay ang karaniwang 
tinatawag na pagiging “high”. Kung gaano kadami ang marijuana o cannabis na kinakailangan upang maging “high” ay 
depende sa bawat indibidwal. Depende rin sa kung paano ginagamit ang marijuana o cannabis: Ang paninigarilyo o 
vaping cannabis ay sanhi rin ng pagiging “high,” habang ang pagkain, pag-inom o pagpahid ng marijuana o cannabis 
sa balat ay maaaring mas matagal ang oras bago dumating  ang pakiramdam ng pagiging “high “. Ang isang taong 
kumakain o umiinom ng marijuana o cannabis ay maaaring gumamit ng higit sa nararapat, dahil hindi nila alam ang mga 
masamang epekto na magaganap sa kinalaunan.  
 
Marahil ang tanging “ligtas” na paraan upang gumamit ng marijuana o cannabis ay kung ito ay inireseta ng isang 
medikal na doktor. Alam ng mga doktor kung gaano kadami ang marijuana o cannabis na ibibigay sa bawat taong 
nangangailangan, at mga tamang direksyon kung paano ang ligtas na paggamit nito.  
 
Sa pagsaalang-alang, mahalaga na makipag-usap sa iyong mga anak tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng tinatawag 
na “libangan” na paggamit at “nakapagpapagaling” na marijuana o cannabis. Ang paggamit ng terminong “libangan” 
upang ilarawan ang di-medikal na paggamit ng marijuana o cannabis ay maaaring maging lubhang nakaliligaw: ang mga 
bata ay maaaring mag-isip na ito ay tulad ng “libangan” bilang laro o sports, o pagkakaroon ng kasiyahan kasama ang 
kanilang mga kaibigan. Ang katotohanan, habang ang marijuana o cannabis ay legal na ngayon, ito rin ay maraming mga 
panganib, peligro at pinsala na idinudulot.

Kailangan din malaman ng mga bata na ang maaari lamang magbigay ng marijuana o cannabis ay isang may sapat na 
gulang na miyembro ng kanilang pamilya bilang gamot at sa pamamagitan ng patnubay ng isang doktor. Sa buong 
Canada, ilang mga bata sa kasamaang palad ay umiinom ng mga resetang gamot na ibinigay sa kanilang mga magulang. 
Kapag ang mga magulang ay wala sa kanilang tahanan, ito ay hindi ligtas na gawin anumang oras, anuman ang uri ng 
gamot na ito. 

Para sa kabatiran ng mga bata, ang marijuana o cannabis ay hindi ligtas gamitin ng kahit na sino pagdating sa 
pagmamaneho ng sasakyan, o pagiging isang pasahero sa isang sasakyan. Dahil dito, ang mga pulis sa buong Manitoba 
ay nagpatibay ng “zero tolerance” sa pagmamaneho habang nasa ilalim ng impluwensiya ng marijuana o cannabis.  
 
Kung napansin o pinaghihinalaang may taglay na marijuana o cannabis ang isang drayber, ito ay magiging sanhi ng 
agarang suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho. Ito ay dahil sa ang pagmamaneho pagkatapos ng paggamit ng 
marijuana o cannabis ay mapanganib hindi lamang sa drayber at sa kanilang mga pasahero kundi pati sa mga taong 
nasa kalsada. Sa Manitoba, taon-taon ay maraming aksidente sa sasakyan dahil sa mga drayber na gumagamit ng mga 
droga (tulad ng marijuana o cannabis) at alak.
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Dapat alamin mo at ng mga anak mo ang batas tungkol sa 
marijuana o cannabis

Sa Canada, may mga batas na umiiral para sa mga bata o menor de edad na gumagamit ng marijuana o cannabis para sa 
pang- Medikal na layunin. Ang aktwal na terminong legal ay ang “pagmamay-ari” o “magkaroon ng pag-aari” ng cannabis. 
Ito ay laban sa batas para sa isang bata (sa ilalim ng edad na 19 taon sa Manitoba) upang magamit, o magtaglay ng 
marijuana o cannabis para sa mga hindi-Medikal na layunin. 

Mahalaga rin na ang mga bata sa Manitoba ay magkaroon ng kamalayan na hindi katulad ng alak at tabako, kung saan 
maaari nilang legal na bilhin kapag sila’y 18 taong gulang, ang mga hindi maaaring bumili, gumamit o magkaroon ng 
cannabis kapag ang kabataan ay may edad na mas mababa sa 19 (Batay sa Batas ng Manitoba na kumukunsumo o 
nagdadala ng marijuana o cannabis para sa mga hindi pang-medikal na gamot).

Ang hindi pagkaka-alam tungkol sa isang batas ay hindi nangangahulugang hindi mapaparusahan ang nasasangkot sa 
paglabag sa nasabing batas. Isa ring mahalagang katotohanan na ang paggamit ng marijuana o cannabis ay hindi nagbibigay 
ng dahilan para sa kung ano ang maaaring gawin ng isang tao sa panahon 
o pagkatapos nilang gamitin ito. Kung ang isang tao ay gumawa ng isang 
krimen, kahit na hindi nila gusto tong gawin, ang katotohanan ay nakagawa 
pa rin sila ng krimen at maaaring patawan ng kaukulang kaparusahan.

Ang mga parusa para sa paggamit, pagkakaroon o pagdadala ng cannabis 
ay maaaring magresulta sa pagbabayad sa isang hukuman (multa), 
pagkabilanggo o pagkakaroon ng kriminal na rekord. Kung ang isang tao ay 
may rekord na kriminal, maaaring maging mas mahirap para sa kanila na 
makakuha ng trabaho, o upang bisitahin ang isang bansa bukod sa Canada 
(kabilang ang Estados Unidos).

Mahalaga ring ipaalam sa iyong mga anak na habang maaari mo silang 
subukang tulungan o suportahan, walang magagawa ang mga magulang 
upang pigilan ang kanilang mga anak na maaresto ng pulisya o ma 
parusahan dahil sa paggawa ng krimen na nasasangkot ang paggamit ng 
marijuana o cannabis.
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Sa kabuuan, dapat mong malaman at ng iyong mga anak na laban sa batas ng Manitoba::

• Para sa isang kabataan (mas mababa sa edad na 19 taong gulang) na magkaroon o gumamit ng marijuana o cannabis (ang 
legal na termino ay “magmay-ari o pagkain”).

• Para sa isang kabataan na mag-alaga o magpalaki ng mga halaman ng marijuana o cannabis, dahon o mga usbong (ang 
legal na termino para ay ang “paglilinang, pagpapalaganap o pag-aani”).

• Para sa isang may sapat na gulang (19 taong gulang o mas matanda) sa Manitoba na magbigay, magbenta o mag-suplay ng 
marijuana o cannabis sa isang kabataan. 

• Para sa isang may sapat na gulang na magsangkot ng isang kabataan upang gumawa ng isang krimen na may kaugnayan sa 
marijuana o cannabis.

• Para sa isang may sapat na gulang na magbenta ng marijuana o cannabis accessory (tulad ng rolling paper, pipe, bong o 
vaporizer) sa isang kabataan.

• Para sa isang kabataan na pumasok sa tindahan o shop na nagbebenta ng marijuana o cannabis. 

• Para sa isang may sapat na gulang na gumawa o magbigay ng isang kabataan na may peke o huwad na pagkakakilanlan 
(ID) upang sila ay makabili ng marijuana o cannabis.

• Para sa sinuman na magmamaneho o magpapatakbo ng sasakyan (sa lupa, sa tubig o sa himpapawid) habang gumagamit 
o may kamakailang ginamit na marijuana o cannabis. Kabilang dito ang mga kotse, trak, bangka, mga sea-doos, ski-doos, 
ATV, mga traktora at kagamitan sa sakahan, at mga sasakyang panghimpapawid). Mas mahigpit ang mga parusa para sa 
mga nagmamaneho o nagpapatakbo ng sasakyan kung saan may mga kabataang pasahero.

• Para sa sinuman na magmaneho o magpatakbo ng isang sasakyang madaliang makukuha ang marijuana o cannabis. 
Habang nasa paglalakbay ang marijuana o cannabis ay dapat ilagay sa likod na trunk ng sasakyan. Kung ang sasakyan ay 
walang trunk, ito ay dapat manatili sa likod ng huling upuan ng sasakyan.

• Para sa sinuman na kagagamit pa lamang ng marijuana o cannabis na mangasiwa ng mga baguhang drayber sa ilalim ng 
programang Graduated Driver’s License program.

• Para sa sinumang gagamit ng marijuana o cannabis sa isang pampublikong lugar. Kabilang dito ang mga bangketa, kalsada, 
haywey o panlabas na paradahan, parke, palaruan o beach, panlabas na pool, splash pad o water park, palaruan o iba 
pang panlabas na lugar palaruan, panlabas na lugar ng entertainment, mga lugar ng paaralan, unibersidad o kolehiyo, at 
panlabas na patyo o deck na nauugnay sa isang restaurant o maaaring  nakapaloob na pampublikong lugar.

Ang bawat lalawigan ng Canada ay nagtakda ng legal na edad sa pagkakaroon o paggamit ng marijuana o cannabis.  
Ang marijuana o cannabis na binili sa Canada ay bawal sa ibang mga bansa, kabilang ang United States.

Ang iba pang mga batas ay maaaring ipatupad bilang karagdagan sa mga nabanggit na batas sa pahinang ito. Ang sinumang 
interesado na pag-aralang mabuti ang tungkol sa batas ng marijuana o cannabis ay dapat bisitahin ang mga Website ng 
Gobyerno ng Canada, ng Gobyerno ng Manitoba at sa Website ng mga lalawigang nais bisitahin para alamin ang mga  
krimen ng paggamit ng marijuana o cannabis ay inihayag sa mga batas at regulasyon na itinakda ng mga pamahalaang ito.
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Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa cannabis (English only):

Health Canada: Talking with Teenagers About Drugs website: 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/substance-use/talking-about-drugs/talking-with-teenagers-about-drugs.html 

Teen Mental Health Website (includes outstanding resources for kids and parents): 
http://teenmentalhealth.org/cannabis/ 

Drugs Free Kids Canada General Information on Cannabis:
https://www.drugfreekidscanada.org/prevention/drug-info/cannabis/

Drugs Free Kids Canada “Talk Kit” for Parents and Guardians:
https://www.drugfreekidscanada.org/wp-content/uploads/2017/06/34-17-1850-Cannabis-Talk-Kit-EN-10.pdf

Canadian Centre on Substance Use and Addiction Marijuana Webpage:
http://www.ccdus.ca/Eng/topics/Marijuana/Pages/default.aspx 

Manitoba Public Insurance “Driving High” Campaign Information
https://www.mpi.mb.ca/en/Rd-Safety/Impaired/Drugs/Pages/drugs.aspx

Addictions Foundation of Manitoba– “Cannabis Information Resources” webpage:
https://makeconnections.ca/links/cannabis-information-resources/ 

Manitoba Health, Healthy Living and Seniors “Talking to Youth About Cannabis” webpage:
http://www.gov.mb.ca/health/cannabis/youth.html 
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mga bata tungkol  
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