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Perlu berani tolak unsur negatif
kita itu mahu makan di res

kepada perkara Yang men

saling ingat mengmgati
satu sama lain dengan
membawa
slogan ber
kenan katanya pada Majlis

doronßkan dan mencetus

Forum

Bend

Ini bermakna anak kita

kecendenmganke arah per
lakuan negatif yang bakal

Dadah di Universiti lenaga

inerugikan masa depan
golongan berkenaan
Yang Dipertua Persatuan
Pengasih Malaysia Penga

Forum anjuran Keinente
rian Pengajian Tinggi itu

itu seorang yang berani
buat keputusan mesti ada
alasannya dan tidak meng

han Dadah ATS

sih MohdYunns Pafhi ber

Institut Pengajian Tinggi

BANDAK BAKU BANGI

Remaja masa Iri m di saran
untukberani berkata Tidak

Nasional Uniten di sini

sempena Aogram Pencega

terbuka

MohdYunus berkata de

untuk

mengambil sesuatu kepu
tusan supaya tidak terjebak
dengan budaya negatif
Say No atau katakan
tidak pada apa apa sahaja
situasi Yang bakal mem
buahkan hasil negatif baik
dari segi jangka panjang
ataupunjangka pendek

fflV Aids

TPT

kata golongan itu kini per
lu lebih matang dan
berfikiran

Mahasiswa

Keingman im perlu di
terapkan dalam jati diri re
maja kerana ia mampu
meogelakkan dari terjebak
dengan aktiviti yang boleh
merosakkan masa depan
dan äset remaja
Remaja juga mesti be
rani tampil ke hadapan dan

ngan berani menolak unsur
negatif secara tidak lang
sung akan dapat membina
kekuatan diri dalam diri re

maja berkenaan
Contoh Yang paling mu
dah jika kita mahu mem
bawa anak anak kita keluar

makan dan bercadang ke
restoran mamafc tapi anak

toran ala Thaijadi kita mes
ti menghonnati keputusan
anak kita itu

ikut kehendak kita mem

buta tuli katanYa
Pada era teknologi mak
lumat dan komunikasi yang
semakin canggih menurut
nya remaja juga perlu bijak
Tn »rrriHh dan terus berkata

tidak kepada aplikasi Yang
bakal
menyongsangkan
niinda golongan berkenaan
üntuk itu menurutnya
ibu bapa adaiah pemangkin
paling sesuai membantu re
maja kemudian diikuti pen
didik dan seterusnya ang
gota masyarakat

