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Cần Sa
Những Gì Các Phụ Huynh Nên Biết
Hầu hết giới trẻ quyết định không sử dụng 
cần sa.
Tuy nhiên, một vài người sẽ dùng thử cần sa, 
và cũng có một ít người sẽ tiếp tục sử dụng 
cần sa.

Quá trình phát triển trí não tiếp tục đến hết 
tuổi 25. Sử dụng bất kỳ loại ma túy nào, bao 
gồm cần sa, đều có thể làm suy yếu quá trình 
phát triển trí não.

Sử dụng cần sa làm tăng thêm nguy cơ về 
vấn đề học tập. Tác dụng của cần sa đến việc 
học tập, trí nhớ, và động cơ thúc đẩy có thể 
đưa đến các trở ngại trong trường học.

Nói Sớm. Nói Thường Xuyên.
• Quý vị có ảnh hưởng quan trọng 

nhất đến cuộc đời của con quý vị.
• Nói sớm và nói thường xuyên về 

việc đưa ra các chọn lựa đúng 
đắn.

• Quyết đạt được các kết quả mong 
đợi.

• Bàn luận các quy luật và nhấn 
mạnh các hậu quả.

Để biết thêm thông tin về cần sa:
www.Learn About MarijuanaWA.org
hoặc www.drugfree.org

Để liên hệ email WSLCB:  
prevention@liq.wa.gov

Nếu một người nào đó mà quý vị biết đang 
đấu tranh với việc sử dụng chất gây nghiện, 
hãy gọi:  
Đường Dây Trợ Giúp Phục Hồi Washington 
theo số 1.866.789.1511

Để có được ấn phẩm này trong 
một định dạng khác, hãy liên hệ 
với điều phối viên ADA của cơ 
quan theo số (360) 664-1783. 

DSHS 22-1558 VI (Rev. 10/14) 



Washington State
Liquor Control Board

Cần Sa
Biết Các Sự Việc
Cần sa không phải là chất vô hại.
Cần sa làm suy yếu sự điều phối và nhận 
thức, ảnh hưởng đến học tập và trí nhớ, và có 
thể làm tăng thêm mối lo âu, tình trạng hoảng 
hốt và bệnh hoang tưởng. Việc nghiên cứu 
cho thấy một trong tám thanh niên sử dụng 
cần sa vào lúc 14 tuổi sẽ trở nên nghiện.

Một vài nguy cơ về việc hút cần sa và dùng 
thực phẩm ngấm cần sa là khác nhau. Hít 
bất kỳ loại khói nào đều gây hại cho phổi của 
quý vị. Dùng thực phẩm ngấm cần sa cũng 
có thể nguy hiểm bởi vì phải mất thời gian 
lâu hơn để cảm nhận các tác dụng. Thật dễ 
dàng dùng quá mức bởi vì các tác dụng xảy 
ra chậm.

Sử dụng cần sa để tiêu khiển có hạn chế 
tuổi tác. Chỉ cho các thanh niên từ 21 tuổi trở 
lên có thể sử dụng cần sa, với số lượng cần sa 
hạn chế có thể sử dụng là 1 aoxơ, 16 aoxơ ở 
dạng đặc đậm, và 72 aoxơ ở dạng lỏng.

Quý vị có thể sử dụng cần sa ở nơi hạn 
chế. Cần sa không thể sử dụng công khai. Nó 
cũng không được phép ở các vùng đất liên 
bang và hầu hết các vùng đất bộ lạc.

Các hình phạt về việc sử dụng cần sa dành 
cho các thanh niên dưới 21 tuổi có thể 
nghiêm trọng. Nếu quý vị dưới 21 tuổi, quý vị 
có thể bị buộc tội Trẻ Vị Thành Niên Sử Dụng. 
Nếu quý vị có hơn 40 gram, đó là tội nghiêm 
trọng Nhóm “C” (phạt $10,000 và/hoặc 10 
năm tù giam).

Không tán thành về việc các phụ huynh 
chia sẻ cần sa cho các con nhỏ của mình. 
Đó là một tội nghiêm trọng khi cung cấp cần 
sa cho bất kỳ đứa con nhỏ nào.


