
خدمات معلومات رسانی
به والدین راجع به مواد مخّدره 

 آیا نسبت به یک عضو فامیل در ارتباط 
با الکل و مواد مخّدره تشویش دارید؟

آیا به معلومات و پشتیبانی ضرورت دارید؟

کارمندان خدمات معلومات رسانی به والدین راجع 
به مواد مخّدره PDIS، مشاورینی مسلکی و مجرب، 

دلسوز، و پشتیبان هستند. پشتیبانی توسط والدین نسبت به 
یکدیگر هم فراهم است. مشاورین PDIS و والدین دارای 
تجارب و معلوماتی هستند که به مردم کمک می نمایند 
مشکالت مشابهی را که با آن مواجه هستند رفع نمایند.

هیچکس لزومی ندارد بداند که زنگ زده اید تا کمک 
بخواهید. تیلفون شما سّری است. معلومات شما را 

به کسان دیگر و از جمله به پولیس نمی دهند.

 ترجمان هم بطور رایگان در اختیار شما قرار 
خواهد گرفت.

اگر معلومات و پشتیبانی می خواهید با PDIS تماس بگیرید.

تیلفون PDIS – 5050 9442 یا برای
 کسانی که از نقاط اطرافی زنگ می زنند

1800 653 203
pdis@health.wa.gov.au :ایمیل

www.dao.health.wa.gov.au :ویب
PDIS, PO Box 126, Mt Lawley, WA 6929 :آدرس پُستی

فاکس: 5020 9442

خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی 131450
 خدمات رلۀ سراسری 133677 

)برای کسانی که دچار نقص شنوائی یا بینائی هستند(.

 تیلفون:
5050 9442 یا اگر از نقاط اطرافی زنگ 

می زنید: 203 653 1800
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این مواد باعث می شوند که روابط 
و فامیل ها را از هم جدا سازد، 

و مرض، جراحت، خشونت، 
جنایت و مشکالت مالی را باعث شود.

اگر یکی از اعضای فامیل الکل 
یا مواد مخدر مصرف می کند این 
طبیعی است که انسان بترسد، دچار 
ابهام شده و در باره اینکه چه بکند 
یقین نداشته باشد. صحبت کردن با 

کسی که دلسوز باشد می تواند کمک 
کند این جگر خونی را کم کرده و با 

این موضوع مقابله نماید.

کمک با شما فقط یک تیلفون زدن فاصله دارد
اگر خوش دارید با یک مشاور صحبت کنید، می توانید  به 
 خدمات معلومات رسانی به والدین (PDIS) راجع به مواد 

مخّدره زنگ بزنید.

این خدمات رایگان و همراه با رازپوشی است که 24 ساعتی و 7 
روز هفته در دسترس می باشد.

وقتی که زنگ می زنید می توانید با اشخاص زیر صحبت کنید:
•	 یک مشاور مسلکی، یا

•  یک پدر یا مادر دیگری که تجربه ای مشابه شما داشته و  
  نگرانی های شما را درک می کند

این خدمات می توانند:
  •			 معلومات به شما ارائه کنند که الکل و مواد 

  چطور  بر روی مردم مؤثر است
•   شما را راجع به عضو فامیلتان مشاوره بدهند

 •   راجع به اینکه چطور بتوانید با وضع 
  بسازید شما را مشاوره بدهند

 •			ارائۀ معلومات راجع به مؤسساتی  که 
    خدمات مفید دیگر ارائه می نمایند، و 

  ارجاع شما به آنها

انواع بسیار متعددی از مواد وجود 
دارند مانند الکل، سگرت ها، 

داروهای تجویز داکترها 
یا فارمسیست ها، حشیش، 

هروئین، امفتامین ها (اسپید 
speed، آیس ice)، خت 

khat و غیره.
الکل و مواد مخدر می توانند مشکالتی 
را ایجاد نمایند که بر هرکس در فامیل 

یا اجتماع مؤثر باشد.


