
خدمة معلومات
األهايل حول املخدرات

 هل أنت قلق حيال تعاطي أحد أفراد 
األرسة الكحول أو املخدرات؟

هل أنت بحاجة إىل معلومات أو مساعدة؟

PDIS خدمة جمهزة مبستشارين خمتصني متمرسني 

وداعمني ومن ذوي اخلربة، كما يتوفر لديها خدمة الدعم 
بني عائلة وأخرى. لدى هذه اخلدمة مستشارين وأهايل 
يتمتعون خبربة ومعرفة تساعد الناس الذين يعانون من 
نفس أنواع املشاكل اليت قد تكون أنت نفسك تعاين منها.

لن يعرف أحد أنك اتصلت كي تطلب املساعدة مكاملتك 
سريــة، ولن تعطى املعلومات املتعلقة بك ألي 

كان مبا يف ذلك الشرطة.

املرتمجون الشفهيون متوفرون جمانــا.

 يرجى االتصال بخدمة PDIS إذا أردت احلصول 
عىل املعلومات والدعــم

9442 5050 – PDIS رقم
 أو الرقم اجملاين 203 653 1800 

 للمتصلني من األرياف
pdis@health.wa.gov.au :بريد الكتروين

www.dao.health.wa.gov.au :موقع الكتروين
PDIS, PO Box 126, Mt Lawley, WA 6929 :عنوان بريدي

فاكس: 5020 9442

خدمة الترمجة الشفهية والكتابية 131450
 اخلدمة الوطنية البديلة 133677 

)هلؤالء الذين يعانون من صعوبة يف السمع وضعف يف النطق(.

 اتصل بالرقم:
 5050 9442 أو الرقم 203 653 1800  

وهي مكاملة جمانية للمتصلني من األرياف
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إذ ميكن أن تسبب اهنيار األسرة 
واهنيار العالقة أو املرض 

أو األذى، والعنف واجلرمية 
واملشاكل املالية.

فمن الطبيعي أن تشعر باخلوف 
واالرتباك وعدم التأكد مما ستفعله 

عندما يتعاطى أحد أفراد العائلة 
 الكحول أو املخدرات،  التحدث 

مع شخص يتفهم قد يساعد على 
 التخفيف من الوطأة كما يساعد 

على التغلب عليها. 

 تكمـن املساعدة يف مكاملة 
هاتفية فقــط

 إذا أردت التحدث إىل مستشار، فبإمكانك االتصال خبدمة 
.)PDIS( معلومات الوالدين حول املخدرات

 إهنا خدمة جمانية وسرية ومتوفرة ملدة 24 ساعة، 
7 أيام يف األسبوع.

عند االتصال بإمكانك  اختيار التحدث مـع:
•	 مستشــار خمتص أو

•	 أحد الوالدين الذي لديه قضايا مماثلة ويتفهم خماوفك. 

ميكن هلذه اخلدمات أن تقــدم:
 •	 إمعلومات عن كيفية تأثري 

  الكحول واملخدرات على الناس
•	 نصائح متعلقة بأفراد العائلة

 •	 نصائح حول كيفية التغلب 

  على املشاكل
		حتويل إىل/ ومعلومات عن خدمات  • 

  مساعدة أخرى

يوجد العديد من األنواع املختلفة من 
املخدرات مثل الكحول والتبغ 

و األدوية اليت يصفها الطبيب 
أو الصيديل، القنب واهلريوين 

وأمفيتاميزن )سبيد،أيس(
والقات غريها.

ميكن للكحول واملخدرات أن ختلق 
املشاكل اليت تؤثر على كل فرد يف 

األسرة واجملتمع.


