
PARENT & 
FAMILY DRUG 
S U P PO RT  LI N E

 و مواد مخدر  الکولیمشروبات در مورد حمایت  مستقیم لین

آن زنگ  هب برای کمک به مردم است. شما می توانید  تیلفون لیناین یک 
 هستید  تان الکولیمشروبات یا مواد مخدر ه  مصرفاگر نگران  بزنید و

ما  کسی نزدیک به شما باشد  در مورد  تکلیف. اگر گپ بزنید با شخصی 
نمی   قضاوت. ما شما را با شما گفتگویی داشته باشیم همچنین می توانیم

محرمانه   خدماتاینجا هستیم. ما یک  به شما کنیم و برای گوش دادن
حریم به خود را به ما بگویید و ما  نامهستیم. شما مجبور نیستید 

 .گذاشتخصوصی شما احترام خواهیم 

 ساعته در دسترس است. 24 هر روز خدمات ما

از مناطق   024 198 1800 با یا  5000 9442 نمبربا با ما 
همیشه ما تماس هستید، مصارف نگران  شما . اگرتماس بگیرید  اطرافی

 . مبا شما تماس بگیری ممی توانی

 به آدرسیا شما می توانید به ما 
alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au  ل بزنید ایمی. 

 ما میتوانیم: 

باعث ایجاد  همواد مخدریا  الکولیاستفاده از مشروبات  به اینکه چگونه• 
 . گوش کنیم می شود  تانات برای شما یا خانواده تکلیف

مواد و  الکولیمربوط به مصرف مشروبات   یو حقایق معلومات• به شما 
 .مبدهیمخدره 

بگیرید به چه کمکی  تصمیم شما حمایت کنیم تا و از  مشما گوش کنی• به 
  داشته باشید. ضرورتممکن است 

ات کمک  تکلیفاین نوع  درمورد د ن• در مورد خدمات محلی که می توان
 . یمشما بگوی راید، بنکن

استفاده می کنیم، بنابراین اگر انگلیسی صحبت   شفاهی ترجمان هایما از 
، دارید شفاهی  ترجمان استفاده از  درکنید یا احساس راحتی بیشتری می ن

و ترجمان تحریری خدمات با . شما می توانید هستند در دسترس  آنها
درخواست تماس بگیرید و  50 14 13 نمبربه ( تیس نشنال) شفاهی

 همواد مخدرو  الکولیمشروبات در مورد حمایت  مستقیم لین صحبت با
 .را بکنید 500 9442 (08)   ربنمدر 

 ه در مورد مواد مخدر  حمایت از والدین و خانواده لین

هستید  اگر نگران به آن زنگ بزنید و می توانید  ی است کهنمبراین 
زیاد می خورد یا  الکولیمشروبات  فرزندتان یا یکی از اعضای خانواده

 قضاوت. ما شما را گپ بزنید با شخصی  مصرف می نماید مواد مخدره 
همه شرایط را درک کنیم. اگر درمورد  دیده ایم کهتعلیم و نمی کنیم 

گر ک امداد یمی توانید بخواهید که با  تماس می گیرید ات فرزندتان تکلیف
 تکلیفکه  اطفالیما همگی با  والدینامداد گران . گپ بزنید والدین 

 خدمات. ما یک رند ند، تجربه داه اداشتمواد مخدره یا  الکولیمشروبات 
حریم  به خود را به ما بگویید و ما  ناممحرمانه هستیم. شما مجبور نیستید 

 .گذاشتخصوصی شما احترام خواهیم 

 ساعته در دسترس است. 24 هر روز خدمات ما

از مناطق   203 653 1800 با یا  5050 9442  نمبربا با ما 
همیشه ما تماس هستید،  مصارف نگران  شما تماس بگیرید. اگر اطرافی

 . مبا شما تماس بگیری ممی توانی

 به آدرسیا شما می توانید به ما 
alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au   ایمیل بزنید. 
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 نیم: ما میتوا

باعث ایجاد مواد مخدره یا  الکولیمشروبات  استفاده از به اینکه چگونه• 
 . گوش کنیم می شود  تانات برای شما یا خانواده تکلیف

مواد و  الکولیمربوط به مصرف مشروبات   یو حقایق معلومات• به شما 
 .مبدهیمخدره 

 مورد به صحبت با کسی در  ضرورت ببینیم که آیا  م• به شما گوش کنی
  .دارید مواد مخدره و  الکولیمصرف مشروبات ات تکلیف

 اتتکلیفبا  طفلیکه  ارتباط دهیمدیگر والدین  با یکی از• شما را 
 .دارند مواد مخدره و  الکولیمصرف مشروبات 

ات کمک  تکلیفاین نوع  درمورد د ن• در مورد خدمات محلی که می توان
 . یمشما بگوی راید، بنکن

استفاده می کنیم، بنابراین اگر انگلیسی صحبت   شفاهی ترجمان هایما از 
، دارید شفاهی  ترجمان استفاده از  درکنید یا احساس راحتی بیشتری می ن

و ترجمان تحریری خدمات با . شما می توانید هستند در دسترس  آنها
درخواست تماس بگیرید و  50 14 13 نمبربه ( تیس نشنال) شفاهی

مواد مخدره و  الکولیمشروبات در مورد حمایت  مستقیم لین صحبت با
 .را بکنید  5050 9442 (08) نمبردر 
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