ALCOHOL
& DRUG
SUPPORT LINE

خط مستقیم حمایت در مورد مشروبات الکلی و مواد مخدر
این یک خط تلفن برای کمک به مردم است .شما می توانید به آن زنگ
بزنید و اگر نگران مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی تان هستید با
شخصی صحبت کنید .اگر مشکل در مورد کسی نزدیک به شما باشد ما
همچنین می توانیم با شما گفتگویی داشته باشیم .ما شما را قضاوت نمی
کنیم و برای گوش دادن به شما اینجا هستیم .ما یک خدمات محرمانه
هستیم .شما مجبور نیستید اسم خود را به ما بگویید و ما به حریم
خصوصی شما احترام خواهیم گذاشت.
خدمات ما هر روز  24ساعته در دسترس است.
با ما با شماره  9442 5000یا با  1800 198 024از مناطق
روستایی تماس بگیرید .اگر شما نگران هزینه های تماس هستید ،ما
همیشه می توانیم با شما تماس بگیریم.
یا شما می توانید به ما به آدرس
 alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.auایمیل بزنید.
ما میتوانیم:
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اینکه چگونه استفاده از مشروبات الکلی یا مواد مخدر باعث ایجاد
• به
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خدمات ما هر روز  24ساعته در دسترس است.
با ما با شماره  9442 5000یا با  1800 198 024از مناطق
روستایی تماس بگیرید .اگر شما نگران هزینه های تماس هستید ،ما
همیشه می توانیم با شما تماس بگیریم.
یا شما می توانید به ما به آدرس
 alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.auایمیل بزنید.
ما میتوانیم:
• به اینکه چگونه استفاده از مشروبات الکلی یا مواد مخدر باعث ایجاد
مشکالت برای شما یا خانواده تان می شود گوش کنیم.
• به شما اطالعات و حقایقی مربوط به مصرف مشروبات الکلی و مواد
مخدر بدهیم.
• به شما گوش کنیم و از شما حمایت کنیم تا تصمیم بگیرید به چه کمکی
ممکن است نیاز داشته باشید.
• در مورد خدمات محلی که می توانند درمورد این نوع مشکالت کمک
کنند ،برای شما بگوییم.
ما از مترجمین شفاهی استفاده می کنیم ،بنابراین اگر انگلیسی صحبت
نمی کنید یا احساس راحتی بیشتری در استفاده از مترجم شفاهی دارید،
آنها در دسترس هستند .شما می توانید با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی
(تیس نشنال) به شماره  13 14 50تماس بگیرید و درخواست صحبت
با خط مستقیم حمایت در مورد مشروبات الکلی و مواد مخدر در شماره
 (08) 9442 5000را بکنید.
خط حمایت از والدین و خانواده در مورد مواد مخدر
این شماره ای است که می توانید به آن زنگ بزنید و اگر نگران هستید
فرزندتان یا یکی از اعضای خانواده مشروبات الکلی زیاد می خورد یا
مواد مخدر مصرف می نماید با شخصی صحبت کنید .ما شما را قضاوت
نمی کنیم و آموزش دیده ایم که همه شرایط را درک کنیم .اگر درمورد
مشکالت فرزندتان تماس می گیرید می توانید بخواهید که با یک امداد گر
والدین صحبت کنید .امداد گران والدین ما همگی با کودکانی که مشکل
مشروبات الکلی یا مواد مخدر داشته اند ،تجربه دارند .ما یک خدمات
محرمانه هستیم .شما مجبور نیستید اسم خود را به ما بگویید و ما به حریم
خصوصی شما احترام خواهیم گذاشت.
خدمات ما هر روز  24ساعته در دسترس است.
با ما با شماره  9442 5050یا با  1800 653 203از مناطق
روستایی تماس بگیرید .اگر شما نگران هزینه های تماس هستید ،ما
همیشه می توانیم با شما تماس بگیریم.
یا شما می توانید به ما به آدرس
 alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.auایمیل بزنید.
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