
خدمـة معلومات
الكحول واملخدرات 

 هل أنت قلق حيال الكحــول 
أ واملخدرات؟

هــل تسبب لك مشاكـــل؟
هل أنت بحاجة إىل معلومات و دعم؟

 يرجى االتصال ب: ADIS إذا كنت بحاجة  
إىل املعلومات والدعم.

خدمة ADIS على الرقم 5000 9442 
 أو: 024 198 1800 

اتصال جماين للمتصلني من األرياف
adis@health.wa.gov.au :بريد الكتروين

www.dao.health.wa.gov.au :موقع الكتروين
ADIS, PO Box 126, Mt Lawley, WA 6929 :عنوان بريدي

 فاكس: رقم 5020 9442

خدمة الترمجة الشفهية والكتابية 131450
 اخلدمة الوطنية البديلة: 133677 

)هلؤالء الذين يعانون من صعوبة يف السمع أو ضعف يف النطق(.

 ADIS خدمة الكحول واملخدرات سيستمع مستشارو
ويتحدثوا معك عما يلي:

		مشاكلــك ومهــومــك. •

		املساعدة والدعــم املتوفـــر لك. •

		اإلحاالت إىل خدمات مساعدة أخرى. •

املترمجون الشفهيون متوفرون جمانـا

خدمة الكحول واملخدرات جمهزة مبستشارين خمتصني 
داعمني ومهتمني ولديهم اخلربة ، ويقدمون جمموعة من 

اخلدمات مبا فيهــا:
		نصائح عرب اهلاتف تتعلق بالكحول واملخدرات.  •

		معلومات عن الكحول واملخدرات وجســدك. •

		معلومات عن خدمات العالج املتعلق بالكحول    •

  واملخدرات واملساعدة الطبية

Arabic

 رقــم اهلاتـــف:
 5000 9442 أو 024 198 1800

الرقـــم املجاين للمتصلــني من األرياف

ALCOHOL AND DRUG INFORMATION SERVICE (ADIS)

mailto:adis@health.wa.gov.au
http://www.dao.health.wa.gov.au


تذكــر، عندما تفكر بالكحول 
واملخدرات، بأنه يوجد العديد من 

األنواع املختلفة من املخدرات مثل 
 القنب واهلريوين وأمفيتاميزن
)سبيد، آيس(، واألدوية اليت 
يصفها الطبيب أو الصيديل، 

والقات والتبغ وغريها 
ميكن أن تسبب املشاكل.

فيما يلي بعض األسئلة ملساعدتك على اختاذ القرار
		هل تذمرت العائلة أو تذمر األصدقاء يف أي وقت من   •

  تعاطيك الكحول أو املخدرات؟
		هل سبق لك أن كان الكحول أواحملدرات أول ما تناولته   •

  يف الصباح؟
		أهل سبق لك أن تعاطيت الكحول أو املخدرات كــي   •

  تتمكن من قضاء يومك؟
		هل سبق لك أن تأذيت أو ألي شخص آخر أن تأذى   •

  بسبب الكحول أو املخدرات؟
		هل ختفي الكحول أو املخدرات عن العائلة أو األصدقاء   •

  بسبب احلرج أو اخلجل أو اخلوف؟
 •	هل يؤثر تعاطيك الكحول أو املخدرات على أمور أخرى 

  يف حياتك مثل، العالقات العائلية، أو العمل،أو الصداقات،  
  أو األمور املادية، أو الصحة؟

		هل سبق أن نفـذ منك املال لشراء أشياء حتتاجها مثل   •

  الطعام، أو دفع الفواتري، بسبب استخدام املال لشراء  
  الكحول أو املخدرات؟

	هل تعرضت ألي مشاكل قانونية أو أية مشاكل مع الشرطة  	• 

   بسبب الكحول أو املخدرات، مثل قيادة السيارة وأنت مثل، 
  أو سلوك خمــل بالنظام، أو هتم تتعلق باملخدرات؟

إذا كانت إجابتك “ نعــم” على أي من األسئلة السابقة، 
عندها قد تكون حباجة للتحدث إىل شخص مــا.

تكمـن املساعدة يف مكاملة 
هاتفية فقــط

إذا أردت التحدث إىل شخص ما لتناقش معه سبل 
 احلصول على مساعدة باستطاعتك االتصـال 

.)ADIS( خبدمـة معلومـات الكحـول واملخـدرات

 خدمة معلومات الكحول واملخدرات هي جمانية 
 وسرية ومتوفرة ملدة 24 ساعة، 7 أيام  
 يف األسبوع. لن يعرف أحد أنك اتصلت 

كي تطلب النصيحة، أو الدعــم، 
 ولن تعطى املعلومات املتعلقة بك 

ألي كان مبا يف ذلك الشرطة.


