
DỊCH VỤ THÔNG TIN VỀ
Ma Túy Cho Phụ Huynh 

Quý vị hiện có lo lắng về thân 
nhân và rượu bia hay ma túy?
Quý vị có cần thông tin hay  
giúp đỡ?

PDIS có nhân viên là các nhà tư vấn chuyên 
nghiệp, giàu kinh nghiệm, hiểu biết và thông 
cảm. Họ cũng có các phụ huynh giúp các phụ 
huynh khác. Các phụ huynh và nhà tư vấn tại 
PDIS có chuyên môn và kiến thức giúp những 
người bị cùng loại khó khăn mà quý vị đang  
trải qua.

Không ai cần biết là quý vị đã từng gọi tới để 
nhờ giúp đỡ. Cuộc gọi của quý vị được giữ kín. 
Thông tin của quý vị sẽ không được cho 
bất kỳ ai khác biết kể cả cảnh sát.

Có dịch vụ thông dịch miễn phí.

Mời gọi tới PDIS nếu quý vị muốn 
nhận thông tin và giúp đỡ.

PDIS – 9442 5050 hoặc  
1800 653 203  

gọi miễn phí từ trong nước.
Email: pdis@health.wa.gov.au

Web: www.dao.health.wa.gov.au

Thư: PDIS, PO Box 126, Mt Lawley, WA 6929

Fax: 9442 5020

Dịch vụ Thông Phiên dịch 131450

Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia 133677  

(dành cho những người lãng tai hoặc khiếm khẩu).

Điện thoại:  
9442 5050 hoặc 1800 653 203   

gọi miễn phí từ trong nước
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Chúng có thể làm tan vỡ gia 
đình và mối quan hệ, gây 
ra bệnh tật, chấn thương, 
bạo lực, tội phạm và các 
vấn đề tài chánh.

Cảm thấy sợ, hoang mang và 
không biết phải làm gì là điều 
hết sức bình thường khi một 
thân nhân dùng rượu bia hoặc 
ma túy. Tâm sự với người hiểu 
biết có thể giúp giảm căng 
thẳng và giúp quý vị đối phó.

Chỉ cần điện thoại là 
được giúp
Nếu muốn tâm sự với một nhà tư vấn thì quý vị 
có thể gọi Dịch vụ Thông tin về Ma túy cho Phụ 
huynh (PDIS).

Đây là dịch vụ miễn phí, bảo mật và hoạt động 
suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Khi gọi tới, quý vị có quyền chọn để nói với:
•	 một nhà tư vấn chuyên nghiệp hay
•	 một phụ huynh khác từng trải qua những vấn 

đề tương tự và hiểu nỗi lo của quý vị

Những dịch vụ này có thể cung cấp:
•	 Thông tin về cách thức rượu bia và 

ma túy ảnh hưởng đến con người
•	 Lời khuyên cho gia đình
•	 Lời khuyên về cách đối phó
•	 Thư giới thiệu tới và thông tin 

về các dịch vụ hữu ích khác

Có nhiều loại chất ma túy như 

rượu bia, thuốc lá, 
thuốc men do bác sĩ 
hoặc dược sĩ cấp, cần 
sa, bạch phiến, chất 
kích thích amphetamine 
(speed-tốc độ, ice-đá), 
lá khat, vân vân.

Rượu bia và ma túy có thể tạo 
ra những vấn đề ảnh hưởng 
mọi người trong gia đình và 
cộng đồng. 


