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DỊCH VỤ THÔNG TIN VỀ
Rượu Bia Và Ma Túy

Quý vị có đang lo lắng về rượu  
bia hoặc ma túy? 

Chúng có gây khó khăn cho quý vị?

Quý vị có cần thông tin và giúp đỡ?

Mời gọi tới ADIS nếu quý vị muốn  
nhận thông tin và giúp đỡ.
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Dịch vụ Thông Phiên dịch 131450
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(dành cho những người lãng tai hoặc khiếm khẩu).

Các nhà tư vấn ADIS sẽ lắng nghe quý vị và tâm 
sự với quý vị về:
•	 Những vấn đề và lo lắng của quý vị,
•	 Nguồn giúp và nâng đỡ có sẵn cho quý vị.
•	 Giới thiệu đến các dịch vụ hữu ích khác.

Có dịch vụ thông dịch miễn phí.

ADIS có nhân viên là các nhà tư vấn chuyên 
nghiệp, giàu kinh nghiệm, chu đáo và thông 
cảm và có nhiều dịch vụ đa dạng bao gồm:
•	 Cố vấn qua điện thoại về rượu bia và ma túy.
•	 Thông tin về rượu bia, ma túy và cơ thể  

quý vị.
•	 Thông tin về các dịch vụ điều trị nghiện  

rượu bia và ma túy và giúp đỡ y tế.
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Hãy nhớ là khi quý vị nghĩ  
về rượu bia và ma túy, có  
nhiều loại ma túy khác nhau 
như là cần sa, bạch 
phiến, chất kích thích 
amphetamine (speed-
tốc độ, ice-đá), thuốc 
men do bác sĩ hay 
dược sĩ cấp, lá khat, 
thuốc lá, vân vân. Tất cả 
đều có thể gây khó khăn.

Đây là những câu hỏi giúp quý vị  
xác định:
•	 Gia đình hay bạn bè có bao giờ phàn nàn về việc 

quý vị dùng rượu bia hay ma túy không?
•	 Quý vị có bao giờ sáng thức dậy là phải dùng rượu 

bia hay ma túy trước không?
•	 Quý vị có bao giờ dùng bia rượu hay ma túy để 

giúp mình sống qua ngày không?
•	 Quý vị hay ai khác có bao giờ bị tổn thương do 

rượu bia hay ma túy không?
•	 Quý vị có bao giờ giấu rượu bia hay ma túy để gia 

đình hay bạn bè không biết vì bị ngượng, xấu hổ hay 
sợ không?

•	 Dùng rượu bia hay ma túy có tác động đến những 
mặt khác trong đời quý vị không, như quan hệ gia 
đình, công việc, bạn bè, tài chánh hay sức khỏe?

•	 Quý vị có bao giờ hết tiền dùng cho những việc 
cần như thức ăn hay thanh toán hóa đơn vì đã tiêu 
số tiền đó vào rượu bia hay ma túy?

•	 Quý vị có bao giờ gặp khó khăn về pháp luật hay 
rắc rối với cảnh sát vì rượu bia hay ma túy không, 
như uống rượu lái xe, gây mất trật tự xã hội hay bị 
buộc tội vì ma túy?

Nếu trả lời có với bất kỳ câu hỏi nào ở đây 
thì quý vị có thể cần tâm sự với một ai đó.

Chỉ cần điện thoại là 
được giúp
Nếu muốn tâm sự với ai đó và bàn về 
những cách để được giúp thì quý vị có thể 
điện thoại Dịch vụ Thông tin về Rượu bia 
và Ma túy (ADIS).

Đây là dịch vụ miễn phí, bảo mật và hoạt 
động suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một 
tuần. Không ai cần biết là quý vị đã 
từng gọi lên để lấy lời khuyên, nhờ 
trợ giúp hay nâng đỡ. Thông tin 
của quý vị sẽ không được 
cho bất kỳ ai khác biết kể  
cả cảnh sát.


