PARENT &
FAMILY DRUG

SUPPORT LINE

Đường dây giúp đỡ về Ma túy dành cho Cha mẹ và Gia đình
Đây là số điện thoại mà quý vị có thể gọi để nói chuyện
với một nhân viên nếu thấy lo lắng vì con hay người trong
gia đình có thể đang uống quá nhiều rượu hay đang dùng
ma túy. Chúng tôi sẽ không phán đoán quý vị và có kỹ
năng thông hiểu mọi tình huống. Nếu vấn đề liên quan
đến con quý vị, quý vị có thể hỏi để được nói chuyện với
một người hỗ trợ là phụ huynh. Tất cả những người hỗ
trợ là phụ huynh của chúng tôi đều có con gặp phải vấn
đề về rượu hay ma túy. Dịch vụ của chúng tôi được cung
cấp một cách kín đáo. Quý vị không cần cho chúng tôi
biết tên và quyền riêng tư của quý vị sẽ được tôn trọng.
Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp 24 trên 24.
Hãy gọi chúng tôi qua số 9442

5050 hoặc
1800 653 203 nếu gọi từ vùng quê. Nếu ngại vì
chi phí cú gọi, chúng tôi cũng có thể gọi lại cho quý vị.
Hoặc quý vị có thể email chúng tôi tại

alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
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Chúng tôi có thể:
•

Lắng nghe những khó khăn mà quý vị hay gia đình
có thể đang gặp phải do việc sử dụng rượu/chất cồn.

•

Cung cấp cho quý vị thông tin và sự thật về việc sử
dụng rượu/chất cồn và ma túy.

•

Lắng nghe quý vị tâm sự vấn đề uống rượu hay sử
dụng ma túy.

•

Giới thiệu cho quý vị một bặc cha mẹ có con gặp phải
vấn đề về rượu hay ma túy.

•

Bàn với quý vị về việc tìm sự giúp đỡ.

•

Cho quý vị biết về những dịch vụ ở địa phương có thể
giúp đối phó với những vấn đề này.

Chúng tôi sử dụng thông dịch, vì vậy nếu không nói được
tiếng Anh hoặc nếu có thông dịch sẽ dễ hơn thì có thể
sử dụng dịch vụ này. Quý vị có thể gọi Dịch vụ Thông
dịch và Phiên dịch (TIS National) qua số

13 14 50

và yêu cầu nói chuyện với nhân viên của Đường dây
giúp đỡ về Ma túy dành cho Cha mẹ và gia đình qua số

(08) 9442 5050.
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