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 الخالية من التدخين الجديدة  األماكن

        عدم التدخين هنا. الرجاء

 

معينة  مبانيمداخل فإن في فيكتوريا، 
بيئات التعلم هي اآلن خالية من  ساحاتو

 التدخين.

، تم فرض حظر على التدخين داخل 2015أبريل نيسان/ 13من ابتداًء 

 لى:خل إامدالوضمن أربعة أمتار من  في، والساحات

 مراكز رعاية األطفال 

  ومدارس الحضانة )ما قبل المدرسة(رياض األطفال 

 بتدائية والثانوية.اإل المدارس 

 مدخل إلى:الفي وضمن أربعة أمتار من  ممنوع أيضاً إن التدخين 

  ألطفاللمراكز اللعب المغلقة 

 وتشمل:في فيكتورياالعامة  لمبانيا ، 

o المستشفيات العامة 

o ةمسجلالعية مراكز الصحة المجتم 

o  فيكتوريا. في ةيحكومالبعض المباني 

التدخين فإن  ( Tobacco Act 1987) 1987لعام قانون التبغ بموجب 

 فرض هو اآلن غير قانوني في هذه المناطق، ويمكن أن يؤدي إلى

 .1دوالرا 147 مقدارهامخالفة  غرامة

 

 لماذا تم حظر التدخين في هذه األماكن؟

غير  التدخيناألطفال والشباب، من أخطار  لحماية المجتمع، وخاصة
 المباشر. ليس هناك مستوى آمن من التعرض لدخان التبغ غير المباشر.

 
في ن والمدخن يدخنحولهم. عندما من ما يرونه يجري بتأثر األطفال ي

التدخين في  يرون. بقدر ما ون هذا األمرالحظي األطفالفإن ، صحبتهم
، حسناً  التدخينبأن عتقاد إلى اإل ميلونياألماكن العامة بقدر ما سوف 

 .ارضبدالً من أنه 
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 هل أنتم بحاجة إلى المزيد من المعلومات

 :امزيد من المعلومات حول حظر التدخين هذى للحصول عل

  قوموا بزيارة www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms  

  775 136 1300اتصلوا بخط معلومات التبغ على الرقم 

 

 أتركوا التدخين اآلن. يمكننا المساعدة.

على الرقم  Quitlineللمساعدة في اإلقالع عن التدخين، اتصلوا بخط 

 www.quit.org.auأو قوموا بزيارة   48 78 13

 

يسهل اإلطالع عليه اتصلوا للحصول على هذا المنشور في شكل 

 775 136 1300 الرقم  على Tobacco Information Line بخط

إلى البريد اإللكتروني عن طريق أو 

tobacco.policy@health.vic.gov.au  ،ستخدام خدمة إ أو

 إذا لزم األمر.  77 36 13الوطنية  الُمرحـِّل الهاتفي

 ,Treasury Place 1عن حكومة فيكتوريا،  ةوصادر ةمعتمد

Melbourne. 
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نماذج وإعدادات توضيحية فقط،  تبّين المنشورالصور في هذا ، إليها

 لمستفيدينأو ا الفعلية مرافقأو الوليس بالضرورة تصور الخدمات 

  من الخدمات. الفعليين

  www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms  في متوفرة
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