
Telpon:  
9442 5000 atau 1800 198 024, 
telpon bebas biaya untuk penelpon 

di luar ibukota negara bagian

Layanan Informasi
Minuman Keras Dan Narkoba

Apakah Anda kuatir mengenai 
minuman keras atau narkoba?

Apakah minuman keras dan narkoba 
menimbulkan masalah bagi Anda?

Apakah Anda memerlukan  
informasi dan bantuan?

Harap telpon ADIS jika Anda menginginkan 
informasi dan bantuan.

ADIS – 9442 5000 atau 
1800 198 024, telpon bebas biaya untuk 

penelpon di luar ibukota negara bagian
Email: adis@health.wa.gov.au

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

Alamat Pos: ADIS, PO Box 126, Mt Lawley, WA 6929

Faks: 9442 5020

Layanan Penerjemahan Tertulis dan Lisan 131450

Layanan Penyampaian Pembicaraan  

Telpon Nasional 133677  

(bagi mereka yang mempunyai gangguan pendengaran atau bicara).

Penasehat ADIS akan mendengarkan Anda dan 
berbicara dengan Anda tentang:

•	 Masalah-masalah dan keprihatinan Anda,

•	 Dukungan serta bantuan yang tersedia bagi Anda.

•	 Rujukan untuk layanan lain yang berguna.

Penerjemah lisan tersedia cuma-cuma.

ADIS mempunyai staf penasehat profesional 
yang berpengalaman, penuh perhatian, dan 
siap membantu, dan menawarkan serangkaian 
layanan, meliputi:

•	 Nasehat tentang minuman keras dan narkoba 
melalui telpon.

• Informasi tentang minuman keras dan narkoba 
serta tubuh Anda.

•	 Informasi tentang layanan pengobatan dan 
bantuan medis mengenai minuman keras  
dan narkoba.
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Ingat, jika Anda berpikir tentang 
minuman keras dan narkoba, 
ada berbagai jenis obat 

seperti ganja, heroin, 
amfetamin (speed, ice), 
obat-obat dari dokter 
atau apoteker, khat, 
tembakau, dan obat 
lainnya yang dapat 
menimbulkan masalah.

Di bawah ini ada beberapa pertanyaan untuk 
membantu Anda membuat keputusan:

• Pernahkah keluarga atau teman mengeluh mengenai 
Anda menggunakan minuman keras atau narkoba?

• Pernahkah Anda menggunakan minuman keras atau 
narkoba begitu bangun tidur di pagi hari?

• Pernahkah Anda menggunakan minuman keras atau 
narkoba untuk membantu Anda melewatkan hari?

• Pernahkah Anda atau seseorang lain cidera karena 
minuman keras atau narkoba?

• Apakah Anda menyembunyikan minuman keras atau 
narkoba dari keluarga atau teman, karena bingung, 
malu atau takut? 

• Apakah penggunaan minuman keras atau 
narkoba berdampak pada bagian lain kehidupan 
Anda, misalnya, hubungan keluarga, pekerjaan, 
persahabatan, keuangan, atau kesehatan? 

• Apakah Anda pernah kehabisan uang untuk hal-hal 
yang diperlukan, seperti makanan atau pembayaran 
tagihan, karena telah menghabiskan uang untuk 
minuman keras atau narkoba?

• Pernahkan Anda mendapat persoalan hukum atau 
mengalami kesulitan dengan polisi karena minuman 
keras atau narkoba, misalnya, mengemudi dalam 
keadaan mabuk, perbuatan melanggar peraturan 
atau tuduhan menggunakan narkoba?

Jika Anda menjawab ya untuk salah satu 
pertanyaan ini, maka Anda mungkin perlu berbicara 
dengan seseorang untuk minta bantuan.

Untuk bantuan, hanya 
tinggal menelpon
Jika Anda ingin berbicara dengan seseorang 
untuk membahas cara-cara mendapat bantuan, 
Anda bisa menelpon Alcohol and Drug 
Information Service / ADIS (Layanan Informasi 
Minuman keras dan Narkoba). 

Ini adalah layanan gratis dan bersifat rahasia 
yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari 
seminggu.

Siapapun tidak perlu tahu Anda 
telah menelpon untuk meminta 
nasehat, bantuan, atau dukungan.  
Informasi Anda tidak akan 
diberikan kepada siapapun 
termasuk polisi.


