PARENT &
FAMILY DRUG

SUPPORT LINE

Saluran Layanan Permasalahan Narkoba pada Anak dan
Keluarga
Ini merupakan nomor telepon yang dapat Anda hubungi
untuk berbicara dengan seseorang bila Anda memiliki
kekhawatiran mengenai anak atau anggota keluarga Anda
yang lain yang mengonsumsi alkohol/minuman keras
secara berlebihan atau menggunakan narkoba. Kami tidak
akan menghakimi Anda dan kami sudah terlatih untuk
memahami segala macam situasi. Bila Anda menelepon
untuk membicarakan permasalahan anak Anda, Anda dapat
meminta untuk berbicara dengan seorang asisten orangtua.
Semua asisten orangtua kami telah berpengalaman dalam
menghadapi anak-anak yang memiliki masalah dengan
penggunaan alkohol atau narkoba. Layanan kami akan
menjamin kerahasiaan Anda. Anda tidak perlu menyebutkan
nama dan kami akan menghormati privasi Anda.
Layanan kami tersedia selama 24 jam setiap hari.
Silakan hubungi kami pada nomor 9442 5050 atau
1800 653 203 dari daerah pedalaman. Jika Anda
memiliki kekhawatiran terkait dengan biaya menelepon, kami
senantiasa bersedia menelepon balik kepada Anda.
Anda juga dapat mengirimkan surel ke

alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
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Kami dapat:
• Mendengarkan kisah tentang bagaimana konsumsi
alkohol atau narkoba menimbulkan masalah bagi Anda
atau keluarga Anda.
• Memberikan informasi dan fakta mengenai konsumsi
alkohol/minuman keras dan narkoba.
• Mendengarkan bila Anda membutuhkan seseorang
untuk berbicara mengenai permasalahan konsumsi
alkohol atau narkoba.
• Menghubungkan Anda dengan orangtua lain yang juga
memiliki anak dengan permasalahan konsumsi alkohol
atau narkoba.
• Membicarakan dengan Anda tentang perihal
memperoleh bantuan.
• Memberitahu Anda tentang layanan setempat
yang dapat memberikan bantuan terkait dengan
permasalahan sejenis.
Anda juga dapat menggunakan layanan juru bahasa jika
Anda tidak berbicara Bahasa Inggris atau merasa lebih
nyaman dengan pendampingan juru bahasa. Anda dapat
menghubungi Layanan Penerjemah dan Juru Bahasa
(TIS National) pada nomor 13 14 50 dan meminta
berbicara dengan Saluran Layanan Permasalahan
Narkoba pada Anak dan Keluarga pada nomor
(08) 9442 5050.

L Card Indonesian.indd 2

10/10/2019 8:58:41

