
خدمات معلومات رسانی
راجع به الکل و مواد مخّدره 

ALCOHOL AND DRUG INFORMATION SERVICE (ADIS)

 آیا نسبت به الکل و مواد مخّدره 
تشویش دارید؟

آیا آنها برای شما ایجاد مشکل کرده اند؟

آیا به معلومات و پشتیبانی ضرورت دارید؟

اگر به معلومات و پشتیبانی ضرورت دارید به ADIS زنگ بزنید.

به ADIS با 5000 9442 یا اگر از نقاط
 اطرافی زنگ می زنید به: 024 198 1800 

تیلفون کنید.
adis@health.wa.gov.au :ایمیل

www.dao.health.wa.gov.au :ویب
ADIS, PO Box 126, Mt Lawley, WA 6929 :آدرس پستی

فاکس: 5020 9442

خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی 131450
 خدمات رلۀ سراسری 133677 

)برای کسانی که نقص شنوائی یا بینائی دارند(.

مشاورین ADIS به سخنان شما گوش کرده و راجع به 
موارد زیر با شما صحبت خواهند کرد:

		مشکالت و نگرانی های شما، •

		پشتیبانی و کمکی که برای شما وجود دارد، و •

		ارجاع شما به مؤسساتی که خدمات مفیدی برای    •

  شما دارند.

ترجمان هم به رایگان در دسترس شما می باشد

کارمندان ADIS مشاورین مسلکی و مجرب، دلسوز و 
پشتیبان هستند و خدمات وسیعی ارائه می نمایند بشمول:

		مشاوره تیلفونی راجع به الکل و مواد مخّدره •

		معلومات راجع به الکل و مواد مخّدره و  • 

  )اثر آنها روی( بدن شما
		معلومات راجع به مؤسساتی که مشکالت الکل و   •

  مواد مخّدره تداوی می نمایند و کمک های طبّی.

Dari

 تیلفون:
5000 9442 یا اگر از نقاط اطرافی 

زنگ می زنید تیلفون رایگان: 024 198 1800

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


به یاد داشته باشید: وقتی راجع به الکل 
و مواد مخّدره فکر می کنید، مواد 

مختلفی وجود دارند مانند: حشیش، 
هروئین، امفتامین ها )اسپید 
speed، آیس ice(، دواهائی 

که داکتر یا فارمسیست 
 ،khat تجویز می نماید، خت
سگرت ها، سایر موادی که ممکن 

است مشکل ایجاد کنند.

در اینجا چند سؤال هست که ممکن است به شما 
در تصمیم گیری کمک نمایند:

•	 آیا هیچوقت یکی از دوستان یا فامیل شما بخاطر اینکه  

  الکل و مواد مصرف می کنید شکایت داشته است؟
•  آیا هیچوقت شده که اولین کاری که صبح انجام می دهید  

  مصرف الکل و یا مواد مخّدره باشد؟
•	 آیا هیچوقت برای گذراندن روز از الکل و مواد مخّدره کمک  

  می گیرید؟

•	 آیا به علت مصرف الکل یا مواد مخدر خود شما یا کس دیگری  

  افگار شده است؟

 •	 آیا مصرف الکل و مواد مخّدره را از فامیل و دوستان خود مخفی 

  می کنید، چون باعث خجالت، شرمندگی  یا ترس شما می باشد؟

•	 آیا مصرف الکل و مواد مخّدر روی بخش های دیگر  

  از زندگی شما مؤثر بوده است مانند روابط خانوادگی،  
  کار، دوستی ها، امور مالی یا صحت؟

•  آیا هیچوقت به علت اینکه پول خود را برای الکل یا مواد  

  مخّدره مصرف کرده اید باعث شده که بی پول شده و  
  پول پرداخت خوراک، یا بل خود را نداشته باشید؟

 •	 آیا مشکالت قانونی داشته اید یا با پولیس به علت مصرف الکل 

   و مواد مخّدره  مشکل داشته اید، برای مثال موتروانی در حال 
  مستی، رفتار ناشایست یا اتهام مربوط به مواد مخدر؟

اگر به هریک از پرسش های فوق جواب بله داده اید، 
در این صورت ضرورت دارد که با کسی )راجع به 

مشکل خود( صحبت کنید.

کمک با شما فقط یک تیلفون زدن 
فاصله دارد

اگر خوش دارید با یک نفر صحبت کرده راه های 
گرفتن کمک را بحث کنید، می توانید  به خدمات 

 )ADIS( معلومات رسانی راجع به الکل مواد مخّدره
زنگ بزنید.

این خدمات رایگان و با رازپوشی و 24 ساعت 
روز و 7 روز هفته در دسترس است. هیچکس 

لزومی ندارد بداند که شما زنگ زده اید تا 
مشوره، کمک یا پشتیبانی بگیرید.  تیلفون 

شما سّری است. معلومات شما را به 
 کسان دیگر و از جمله به 

پولیس نمی دهند.


