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Tư Vấn về Vấn Đề Gia Đình và Đôi Lứa
Nhóm Trị Liệu Tâm Lý và Chương Trình
Giáo Dục
“Chương Trình Chuyển Tiếp” Dành Cho
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Dịch vụ miễn phí và bảo mật

Trung tâm Giáo dục đa văn hóa về rượu và
ma túy (DAMEC) là một tổ chức phi chính

Để biết thêm chi tiết hoặc muốn giới thiệu xin
liên lạc:
Phone: (02) 8706 0150
Fax: (02) 8706 0154
Moore St Corporate Centre,
Suite 15/Level 4, 13-15 Moore Street
Liverpool NSW 2170

Dịch Vụ Tư Vấn về
Rượu và Ma Túy

phủ với mục đích chính là giảm tác hại liên
quan đến việc sử dụng rượu và các loại ma
túy trong cộng đồng đa văn hóa và đa dạng
ngôn ngữ (CALD) tại tiểu bang New South
Wales.

Tel: (02) 8706 0150

Chúng Tôi Là Ai?

Chúng Tôi Cung Cấp Tư Vấn

Chúng Tôi Cung Cấp Những

Chúng tôi là những chuyên viên cố vấn

Tâm Lý Song Ngữ

Dịch Vụ Gì?
Thẩm định tâm lý

và tâm lý gia chuyên nghiệp.
Chúng tôi có nhân viên tư vấn song ngữ

Thẩm định việc sử dụng rươu và

Tư Vấn Tâm Lý Là Gì?

có thể nói các ngôn ngữ:

ma túy

Tiếng Việt

Tư vấn tâm lý và hỗ trợ

Tư vấn là một quá trình có mục đích

Tiếng Khmer

Thông tin về các chương trình điều
trị

Tiếng Quảng (Cantonese)

hợp tác giữa một chuyên viên tư vấn và

Tiếng Phổ Thông (Madarin)

một khách hàng.

Tiếng Tiều Châu

Tư vấn tâm lý mang lại cho bạn cơ hội

Tiếng Ả Rập

để bạn có thể bày tỏ cảm xúc và những

Tiếng Anh

suy nghĩ của bạn trong môi trường an
toàn, được tôn trọng, chuyên nghiệp và
không có sự phê phán của chuyên viên.
Các chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ thông

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dịch vụ

Giới thiệu đến các dịch vụ khác
Viếng thăm thân chủ khi cần thiết

Ai Thích Hợp với Dịch Vụ?
Những ai bị phụ thuộc về rượu và

thông dịch cho các ngôn ngữ cộng đồng

ma túy (trong quá khứ hoặc hiện tại)

khác.

Vợ/Chồng hoặc người phối ngẫu

tin và khám phá những cách nhìn mới

Gia đình và phụ huynh của những

về vấn đề của bạn. Họ có thể giúp bạn

người bị phụ thuộc vào rượu và ma

hiểu rỏ vấn đề và cùng nhau tìm giải

túy

pháp thích hợp để giải quyết vấn đề.

Người thân, anh chị em, người chăm
sóc và bạn bè .

