
အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အေၾကာင္းကို 
သင့္ကေလးႏွင့္ေျပာဆိုေနစဥ္ 
အၿမဲတမ္းအားျဖင့္ လြယ္ကူသည္ မဟုတ္ပါ၊ 
ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးသည့္ ေျပာင္းလဲခ်က္ကို 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး မူးယစ္ေဆး 
သံုးစြမဲႈအေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ လႊမ္းမိုးမူ အမ်ားအျပား 
မိဘတစ္ဦးအျဖစ္ သင့္တြင္ ရွပိါသည္။ 
သင့္ကေလးႏွင့္ စကားစတင္ေျပာဆိုရန္ 
အေကာင္းဆံုး အခ်နိ္မွာ သူတို႔အေနျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆးႏွင့္အထိအေတြ႕မရွမိီ 
သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးကို သံုးစြႏုဲငိ္သည့္ 
လူမ်ားႏွင့္အထိအေတြ႕မရွမိီ သူတို႔၏ 
သဘာထားအျမင္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ သင့္လႊမ္းမိုးမႈ အႀကီးမားဆံုးရွသိည့္ 
သင့္ကေလး၏ ေစာေစာပိုင္း 
အသက္အရြယ္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို 
ေဝမွ်ေျပာဆိုျခင္း၊ မက္သာအမ္ဖက္သမင္း 
အပါအဝင္ အရက္ႏွင့္အျခား မူးယစ္ေဆး
မ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အတိအက် 
အခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္းကိုသူတို႔အား 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုၿပီး 
ေပးကမ္းႏိုင္ျခင္းသည္ သင့္အေနျဖင့္ 
ခက္ခဲနက္နယ္သည့္ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းကို 
စကားေျပာဆိုရန္ လိုလားေက်နပ္ေၾကာင္း 
သူတို႔အား စိတ္ခ်လက္ခ်ရွေိစပါသည္။ 

စိတ္ေနစိတ္ထား-ေျပာင္းလဲေစေသာ 
ေဆးဝါးမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလႈ ံ႕ေဆာ္ 
ေဆးဝါးမ်ားဟု ေခၚသည္။ ၎တို႔သည္ 
လူတစ္ဦး၏ စဥ္းစားပံု၊ ခံစားရပံုႏွင့္ 
ျပဳမူပံု နည္းလမ္းကို ထိခိုက္ႏုငိ္သည္။

အရက္ႏွင့္ အျခား မူးယစ္ေဆးမ်ား အေၾကာင္းကို သင့္ကေလးႏွင့္ 
ေျပာဆိုသည့္အခါ စဥ္းစားရန္ အခ်ဳ႕ိအရာမ်ား
အစီအစဥ္ တစ္ခုကို ထားရွပိါ

သင့္ကေလးႏွင့္ မေျပာဆိုမီ လံုၿခံဳၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွမိည့္အခ်နိ္ႏွင့္ 
အာရံုေျပာင္းေစႏိုင္ေသာအရာမ်ားမွ ကင္းေဝးသည့္ ေနရာကို ရွာပါ၊ သင္တို႔ အတူတူ တစ္ခုခုကို အတူတကြ 
လုပ္ေနသည့္အခါမ်ဳးိ ဥပမာ ကားေမာင္းေနရင္းအခါမ်ဳးိျဖစ္သည္။ သင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ရွပိါေလ့ေစ 
သူတုိ႔အား အာရံုအျပည့္စိုက္ၿပီး သူတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ 
သူတို႔ေျပာေနသည္ကို အေသအခ်ာ နားေထာင္ပါ။ သင္၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း ေဝမွ်ေျပာဆိုပါ။ သူတို႔အား 
ၾကားျဖတ္မဟန္႔တားဘဲ ေျပာေစရန္၊ တည္ၿငိမ္ေနရန္၊ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ မေဝဖန္ရန္ သတိထားပါ။ 

စကားေျပာဆိုရမည့္ အေၾကာင္း

အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးတို႔၏ သက္ေရာက္မႈ 
အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုၿပီး တာဝန္ရွရိွ ိ 
မသံုးစြသဲည့္အခါ မိမိတို႔၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ကိုယ္ခႏၶာကို 
ထိခိုက္ႏုငိ္သည့္ ေကာင္တာတြင္အလြတ္ဝ
ယ္ယူႏုငိ္သည့္ေဆးမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ 
မည္သည့္ေဆးဝါးမဆိုႏွင့္ ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈမွာ သူတို႔၏ 
အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈကို 
ဟန္႔တားႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ သူတို႔အား 
ကူညီေပးပါ။ 

အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည္တို႔မွာ လက္ခံႏိုင္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအခ်ဳ႕ိကို အတူတကြ လုပ္ထားၿပီး အကယ္၍ ၎တို႔ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ 
ေနာက္ဆက္တြကဲိစၥမ်ားကို သေဘာတူထားပါ။ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးမ်ား ေပးကမ္းလာမႈအေပၚ 
တု႔ ံျပန္ရန္ အတြက္ သူတို႔အား လံုၿခံဳေစမည့္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ထားရန္ 
သူတို႔အား ကူညီပါ။ ၎တုိ႔ကို အတူတကြ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ သင့္အေနျဖင့္ အကူအညီကုိ ရရွရိန္ 
အစီအစဥ္တစ္ခုကိုလည္း ေရးဆြႏဲိုင္ပါသည္ သို႔မွသာ သူတို႔သည္ အကယ္၍ သူတို႔ သို႔မဟုတ္ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး အရက္ သို႔မဟုတ္ အျခား မူးယစ္ေဆးမ်ားကို သံုးစြ ဲၿပီးေနာက္ ဒုကၡေတြ႔သည့္အခါ၌ 
သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ ကိစၥတစ္ခုခု၌ ဘာလုပ္ရမည္ကို သိရွမိည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အရက္ႏွင့္ အျခား မူးယစ္ေဆးမ်ား 
အေၾကာင္းကို သင့္ကေလးႏွင့္ေျပာဆိုျခင္း

www.sdera.wa.edu.au/methamphetamine

မိဘမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ စာရြက္ 1- 

ေဆးဝါးဆိုသည္မွာ အစားအစာမွလြ၍ဲ ၄င္းကိုသံုးစြကဲာ ကိုယ္ခႏၶာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိတ္ 
လုပ္ကိုင္ပံုနည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲေစသည့္ အရာကို ဆိုလိုသည္။ 

ေကာင္တာတြင္ 
အလြတ္ဝယ္ယူရေသာ 
ေဆးဝါးမ်ားသည္ 
ေဆးညႊန္းစာျဖင့္ ဝယ္ရသည့္ 
ေဆးဝါးမ်ား မဟုတ္သည့္အျပင္ 
တုိင္းရင္းေဆးဝါးမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။

အရက္သည္လည္း 
မူးယစ္ေဆးျဖစ္သည္ကို သင္ 

သိၿပီးပါသလား။

မက္သာအမ္ဖက္သမင္းသည္ အမ္ဖက္သမင္း-အမ်ဳးိအစား စိတ္ၾကြေဆးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
၎သည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ဗဟုိအာရံုေၾကာစနစ္တို႔၏ လုပ္ကိုင္ပံုကို 
တက္ၾကြေစပါသည္။

Saving Lives Together



ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အကယ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ သင္၏ 
ပထမ ဘာသာစကား မဟုတ္လွ်င္ သင္သည္ အခမဲ့ 
ဘာသာျပန္ အေထာက္အကူကို ဘာသာျပန္ႏွင့္ 
စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Translating and 
Interpreting Service) မွတစ္ဆင့္ ရရွႏိိုင္ပါသည္။ 
ဖုန္း- 131 450

ႏႈတ္အသံထြက္ သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရံု 
အခက္အခဲမ်ား

အကယ္၍သင္သည္ နားမၾကားသူ 
သို႔မဟုတ္ နားအၾကားအာရံု သို႔မဟုတ္ 
စကားအေျပာခ်ဳ႕ိယြင္းသူ ျဖစ္လွ်င္၊ 
အမ်ဳးိသားတစ္ဆင့္ေခၚ ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ပါ။
ဖုန္း-           1800 555 660
အီးေမးလ္-    helpdesk@relayservice.com.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.relayservice.gov.au

အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ရွာေဖြပါ။

သင္ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါ။ သင့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေကာင္းဆံုး အကူအညီကို ရရွရိန္ သင္ ရယူႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား 
ရွ ိၾကပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ ဆရာဝန္၊ သင့္ ေဒသ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနတို႔ကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ 
သို႔မဟုတ္ 

အခ်က္အလက္မ်ား အတြက ္

SDERA
ဖုန္း-            (08) 9402 6415
အီးေမးလ္-     sdera.co@education.wa.edu.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္-  www.sdera.wa.edu.au 

ၾသစေၾတးလ်န္း အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေဖာင္ေဒးရွင္း 
ဝက္ဘ္ဆိုက္-  www.adf.org.au

မူးယစ္ေဆးဝါး အသိရွပိါ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္-  www.drugaware.com.au

အကူအညီ အတြက္

Meth Helpline
24 နာရီ 7 ရက္ လုပ္ေပးသည့္ အခမဲ့ႏွင့္ 
အခ်က္အလက္လွ်ဳ႕ိဝွက္စြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ရည္ညႊန္းလႊပဲို႔ေပးျခင္း
ဖုန္း-             1800 874 878
အီးေမးလ္-     alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္- alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au 

အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အေထာက္အပံ့ ဖုန္းလိုင္း
ဖုန္း-             (08) 9442 5000
ဖုန္း-             1800 198 024 (ေက်းလက္မွ ဖုန္းေခၚသူမ်ား)
အီးေမးလ္-     alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au

မိဘႏွင့္ မိသားစု မူးယစ္ေဆးဝါး အေထာက္အပံ့ ဖုန္းလိုင္း
ဖုန္း-             (08) 9442 5050
ဖုန္း-             1800 653 203 (ေက်းလက္မွ ဖုန္းေခၚသူမ်ား)
အီးေမးလ္-     alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au

အဘိုရင္းဂ်င္း အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန
ဖုန္း-             (08) 9221 1411
အီးေမးလ္-     info@aada.org.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္-  www.aads.org.au


