أهال بك!
مجلس التحكم في نبات القنب أو الحشيش لفيرمونت هو المسؤول عن إدارة استخدام البالغين واستخدام القنب الطبي بشكل آمن وعادل وفعال في
فيرمونت.
هذه الوثيقة المترجمة متاحة كنظرة عامة على البرامج والخدمات التي يقدمها ال  . CCBيمكن إتاحة أي مستند أو مصدر أو صفحة ويب أخرى
بلغتك المفضلة عند الطلب .يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  CCB.Info@vermont.govلطلب خدمات الترجمة.

من هو ال  CCB؟
مجلس مراقبة القنب هو وكالة تنظيمية من ثالثة أعضاء تم إنشاؤها في عام  .2020هناك برنامجان حاليًا داخل  : CCBاستخدام البالغين (أو
الترفيهي) للقنب ،والقنب الطبي .يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول مجلس اإلدارة وموظفيه والبرامج على موقعنا على اإلنترنت:
https://ccb.vermont.gov/aboutccb
يرجى مالحظة أنه نظ ًرا ألن القنب ال يزال مادة غير قانونية فيدراليًا ،وفقًا للجدول األول ،فإن سلطة ال  CCBتمتد فقط داخل والية فيرمونت.

االستخدام الطبي للقنب
قد يكون المرضى من سكان فيرمونت الذين يعانون من حاالت طبية معينة مؤهلين للحصول على بطاقة القنب الطبية .هذه الحاالت هي :السرطان،
والتصلب المتعدد ،وفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز ،والجلوكوما ،ومرض كرون ،ومرض باركنسون ،أو اضطراب ما بعد الصدمة.
قد تتأهل أي ضًا الحاالت الطبية التي ينتج عنها واحد أو أكثر من األعراض التالية :متالزمة الهزال ،أو األلم المزمن ،أو الغثيان الشديد ،أو نوبات
الصرع.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج الطبي هناhttps://ccb.vermont.gov/medical :

استخدام القنب للبالغين

سيكون هناك ستة أنواع من التراخيص المقدمة في إطار برنامج استخدام البالغين .و هم األتي:
 ) 1رخصة المزارع (قد تزرع نباتات القنب ،سواء في الخارج أو في الداخل)
 ) 2ترخيص الشركة المصنعة (قد يصنع منتجات من نباتات القنب ،مثل المواد الغذائية أو الزيوت)
 )3ترخيص تاجر الجملة (يجوز شراء وبيع منتجات القنب بين الكيانات المرخصة فقط)
 ) 4رخصة المختبر لتحليل العينات (يجوز اختبار منتجات القنب)
 ) 5ترخيص بائع التجزئة (يجوز بيع منتجات القنب والقنب للجمهور)
 ) 6الترخيص المتكامل (يجوز له االنخراط في أنشطة كل نوع من أنواع التراخيص المذكورة أعاله .يقتصر هذا الترخيص على الكيانات التي لديها
تسجيل للمستوصفات الطبية).

حدد القانون  164الجدول الزمني التالي لبدء سوق استخدام البالغين في فيرمونت:

•  ١أبريل  : ٢٠٢٢يمكن قبول طلبات الترخيص لحاصلين على تراخيص متكاملة ومزارعين صغار ومختبرات اختبار.
•  ١مايو  : ٢٠٢٢يمكن البدء في إصدار التراخيص لمرخص لهم مندمجين وصغار المزارعين ومعامل االختبار.
• يمكن أيضًا قبول طلبات الترخيص لجميع المزارعين.
•  ١يونيو  : ٢٠٢٢يمكن البدء في إصدار التراخيص لجميع المزارعين.
•  ١يوليو  : ٢٠٢٢يمكن قبول طلبات الترخيص لشركات تصنيع المنتجات وتجار الجملة.
•  ١أغسطس  : ٢٠٢٢يمكن البدء في إصدار التراخيص لمصنعي المنتجات وتجار الجملة.
•  ١سبتمبر  : ٢٠٢٢يمكن قبول طلبات الترخيص لتجار التجزئة.
•  ١أكتوبر  : ٢٠٢٢يمكن البدء في إصدار التراخيص لتجار التجزئة.
قام مجلس مراقبة القن ب بتجميع قائمة بموارد المساعدة الفنية والتجارية للمتقدمين المحتملين ،وهي متاحة على موقعنا على اإلنترنت:
https://ccb.vermont.gov/socialequity

