ALCOHOL
& DRUG
SUPPORT LINE

خط المساعدة الخاص بالكحول والمخدرات
إنه خط هاتفي مخصص لمساعدة األشخاص .يمكنكم االتصال
عليه للتحدث مع شخص إذا كنتم قلقين بشأن استخدامكم
ضا أن نتحادث معكم إذا كانت
للمخدرات أو الكحول .يمكننا أي ً
المشكلة تتعلق بشخص قريب منكم .نحن لن نحكم عليكم بل
سرية .ال يتوجب
نحن هنا لإلصغاء إليكم .نحن نؤ ّمن خدمة ّ
عليكم ذكر اسمكم ونحن نحترم خصوصياتكم.
خدمتنا متوفرة  24ساعة في اليوم.
إتصلوا بنا على الرقم  9442 5000أو الرقم 1800 198 024

من المناطق الريفية .إذا كنتم قلقين بشأن كلفة المكالمة
فباستطاعتنا دائ ًما أن نعاود االتصال بكم.
أو يمكنكم االتصال بنا على البريد اإللكتروني التالي:

alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au

بإمكاننا أن:
• نستمع إلى المشكالت التي تعانون منها أنتم وأسرتكم
جراء استخدامكم للكحول أو المخدرات.
ّ
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خدمتنا متوفرة  24ساعة في اليوم.
إتصلوا بنا على الرقم  9442 5000أو الرقم 1800 198 024

من المناطق الريفية .إذا كنتم قلقين بشأن كلفة المكالمة
فباستطاعتنا دائ ًما أن نعاود االتصال بكم.
أو يمكنكم االتصال بنا على البريد اإللكتروني التالي:
alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au

بإمكاننا أن:
•
•
•
•

نستمع إلى المشكالت التي تعانون منها أنتم وأسرتكم
جراء استخدامكم للكحول أو المخدرات.
ّ
نعطيكم المعلومات والحقائق المتعلقة باستخدام الكحول
والمخدرات.
نصغي إليكم ونقدم لكم المساعدة والدعم لتقرروا ما
نوع المساعدة التي قد تحتاجونها.
نعلمكم بالخدمات أو المؤسسات المحلية التي يمكنها
المساعدة لحل تلك المشكالت.

نحن نستخدم مترجمين ،فإذا كنتم ال تجيدون اللغة اإلنجليزية أو
أنكم تشعرون براحة أكثر الستخدام مترجم شفهي فهذا متوفر
لدينا .يمكنكم االتصال بخدمة الترجمة الخطية والشفهية أي
( )TIS Nationalعلى الرقم التالي 13 14 50 :واطلبوا التكلم مع
"خط المساعدة الخاص بالكحول والمخدرات" أي ( Alcohol
 )and Drug Support Lineعلى الرقم .(08) 9442 5000
خط المساعدة الخاص باألهل واألسرة بشأن المخدرات
هذا رقم هاتف يمكنكم االتصال عليه للتحدث مع شخص إذا كنتم
تشعرون بالقلق على ولدكم أو أي فرد من أفراد األسرة يشرب
الكحول بكثرة أو يستخدم المخدرات .نحن لن نقوم بالحكم عليكم
بل نحن متدربون على فهم كافة أنواع المواقف .إذا كنتم
تتصلون بشأن المشكالت التي يعاني منها ولدكم فيمكنكم طلب
التحدث إلى الموظف المختص باألهالي .إن موظفينا المختصين
باألهالي لديهم كلهم الخبرة في التعامل مع األبناء والبنات الذين
يعانون من مشكالت الكحول أو المخدرات .نحن نؤ ّمن خدمة
سريّة .ال يتوجب عليكم ذكر اسمكم وسوف نحترم
خصوصياتكم.
خدمتنا متوفرة  24ساعة في اليوم.
إتصلوا بنا على الرقم  9442 5050أو الرقم 1800 653 203

من المناطق الريفية .إذا كنتم قلقين بشأن كلفة المكالمة
فباستطاعتنا دائ ًما أن نعاود االتصال بكم.
أو يمكنكم االتصال بنا على البريد اإللكتروني التالي:

alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
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