
ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 
ਇਲਾਜਇਲਾਜ•
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ, ਪਸਰਵਾਰ, ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ, ਕੰਮ, ਸਕਲੂ, ਸਵੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਸਸਥੱਤੀ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਮਸਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਸ਼ਸ਼ੇ ਲੋੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੋਵਗੇਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਕਸਮ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਦੇਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਵੱਚ ਸਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਕਲੋੋਂ ਸਨਯਮਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਸਹਣਾ ਚੰਗਾ ਸਵਚਾਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਕਵੇਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?ਮੈਂ ਸਕਵੇਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ – ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਕਈੋ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਮਲੁਾਂਕਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ 
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੇਾ ਨੰੂ ਿਨੋ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਏ ਸੀ ਟੀ  (02) 5124 9977 ਤਸਮਾਨੀਆਂ 1800 250 015

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵਲੇਜ਼  (02) 9361 8000
1800 422 599 (ਸਸਡਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ)

ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ (08) 9442 5000
1800 198 024 (ਪਰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ)

ਨੌਰਦਨ ਟੈਸਰਟਰੀ  1800 131 350 ਸਵਕਟੋਰੀਆ  1300 85 85 84 (ਜਾਣਕਾਰੀ)
1800 888 236 (ਸਲਾਹ)

ਕਈੁਜ਼ਂਲੈਂਡ  1800 177 833 ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ  1300 131 340

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਸਵੇਾ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਭਜੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵਗੇੀ ਉਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸਰਹਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਕ ਹਰ ਸਕਸ ੇਨੰੂ ਮਾਹਰ ਕਲੋੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਸਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਸਹਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਵਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਇਲਾਜ ਸਵੇਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਪੱਛੋਂ ਇਕ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਇਹ ਪਸਹਲਾਂ ਿਨੋ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਹਮ-ੋਸਾਹਮਣ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਝੁ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਚੂੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਕਸ ੇਖਾਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਸਵੇਾ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ADIS  
(ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਸਲਸਖਆ ਹੈ) ਨੰੂ ਿਨੋ ਕਰਕ ੇਜਾਂ www.counsellingonline.org.au ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕੰਨ੍ੀਆਂ ਸਕਸਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?ਸਕੰਨ੍ੀਆਂ ਸਕਸਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਕਲਪ ਸਨੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਸਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਸਠਆਂ ਵੀ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਨਸ਼ਾ-ਮਕੁਤ

• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਨਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ 
ਘਰੇਲ ੂਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ, ਸਮਸੂਹਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਸਾਥੀ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਗੈਿ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਇਲਾਕ ੇਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਇਲਾਕ ੇਸਵਚਲੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭਸੇਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-
ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਵੱਚ ਸਲਾਹ, ਗੈਰ-ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਸ਼ ੇਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਲੇੇ ਦੇ ਚਸਕਤਸਾ ਵਸਬੇੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਧੀਵਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯਜੋਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਝੁ ਹਿਸਤਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ ੇਛੱਡਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ ੋਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਨਸ਼ ੇਛੱਡਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਲਆ ਹੋਵ।ੇ

http://www.counsellingonline.org.au 


• ਸਮਾਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਆਰਸਥਕ, ਕਾਨੰੂਨੀ, ਆਮ ਸਸਹਤ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਿਗੋ ਲੱਭਣ ਦੀਆ ਂਦੂਹਿੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਉਹ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦੇ 

ਮੁੱਸਦਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੰੂ ‘ਦੂਹਰੀ ਪੜਤਾਲ’ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਵਗਾੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਾਂਝੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਸਸਲਆਂ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵੇਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸਨੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ Alcoholics Anonymous ਅਤੇ Narcotics Anonymous ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

• ਸਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਕਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਸਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਸਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ 
ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੁਸਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਨਾਉਣੀ। ਸਲਾਹ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਨੋ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਿ ਸਕਸ ੇਨਸ਼ ੇਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ‘ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਂ ਇਲਾਜ’ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਾਂਘ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ 
ਸਨਰਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਰਿ ਕਝੁ ਨਸਸ਼ਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਵੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਸਸਥੱਤੀ ਲਈ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਸਹਰ-ਰਸਹਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰਕ ਜਾਂ 
ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਸਨਰਭਰਤਾ ਕਾਰਣ ਨਸ਼ ੇਛੱਡਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਸਬਨਾਂ ਨਸ਼ ੇਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਸਹਰ-ਰਸਹਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ ੇਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਕ ਇਲਾਜ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਲਾਹ, ਸਾਥੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੜੁ ਵਸਬੇੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

• ਪਰਿਵਾਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਿਸੈਮਲੀ ਡਰੱਗ ਸਪੋੁਰਟ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਸਵੱਚ: 1300 368 186 ਜਾਂ ਿਸੈਮਲੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪ 1300 660 068

ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਕੰਨਾਂ ਖਰਚਾ ਆਵਗੇਾ?ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਕੰਨਾਂ ਖਰਚਾ ਆਵਗੇਾ?

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਕਝੁ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੂੀ ਖਰਚ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੁਤ ਜਾਂ ਘੱਟ 
ਖਰਚ ੇਵਾਲੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਨੱਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸਕਸ ੇਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵਗੇਾ। ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਮਨੁਾਿਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਰਸਹਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਯਗੋਦਾਨ (ਸਜਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਭੱਤਾ) ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਮਡੈੀਕਅੇਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਸ਼ਸਚਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮ ੇਸਵੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਬੀਮ ੇਦੀ ਸਸਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

twitter.com/alcoholdrugfdn

facebook.com/alcoholdrugfdn
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1300 85 85 84
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ਬੇਦਾਅਵਾ: ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗ ਿਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣ ੇਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ 
ਹਨ ਸਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਵੱਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛਪਣ ਵਲੇੇ ਸਹੀ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗ ਿਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਈੋ ਵਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਕਈੋ 
ਸਜੰਮਵੇਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਨਾਂ ਸਕਸ ੇਸਚੂਨਾ ਦੇ ਸਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕਲੋ ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕੱਸਲਆਂ ਨਸ਼ ੇਦੇ ਮੁੱਸਦਆਂ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ DrugInfo ਨੰੂ 1300 85 85 84 ਉੱਤੇ ਿਨੋ ਕਰੋ।
ਸਕਸ ੇਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਜੋ ਸਕ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਸਝੁਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ  
Family Drug Help ਨੰੂ 1300 660 068 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

http://twitter.com/alcoholdrugfdn
http://facebook.com/alcoholdrugfdn
http://adf.org.au

