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خدمات الدعم :مساعدة المقامرين وإرشادهم
بالنســبة لألشــخاص مــن املجتمعــات املتنوعــة ثقافيــا ولغويــا قــد تــؤدي وصمــة العــار امللتصقــة بالقــار باملقامريــن إىل محاولــة
حــل مشــاكلهم بأنفســهم أو ضمــن أرسهــم .وقــد ال يســعى النــاس إىل الحصــول عــى املســاعدة املتخصصــة مــا مل يدركــوا وجــود
الخدمــات املتاحــة ويفهمونهــا.

أنا حقا بحاجة إلى مساعدة ،ولكن ...
•
•
•

ما هو اإلرشاد؟ مل أسمع به من قبل قدومي إىل أسرتاليا
كيف ميكن أن يساعدين مجرد التحدث مع شخص غريب؟
لغتي االنجليزية ليست جيدة مبا يكفي.هل سيتحدث
املرشد معي بلغتي األم؟

أذا بدت أي من المخاوف أعاله مألوفة لك،
نرجو أن تستمر في القراءة لمعرفة المزيد عن
اإلرشاد وما يمكن أن يساعدك المرشد فيه.

ما هو اإلرشاد؟

•

يشمل اإلرشاد للمشكالت املتعلقة بالقامر:
•

كما أنه من المهم أن تعلم التالي:

•

 GAMBLER’S HELPخدمة مساعدة مجانية ورسية
متولها مؤسسة املقامرة املسؤولة الفيكتورية ()VRGF
لدعم املتأثرين باملشاكل املتعلقة باملقامرة يف كافة أنحاء
والية فيكتوريا .وتقدم الخدمة الدعم والنصح واملعلومات
للمتأثرين باملقامرة (املقامرون وغري املقامرون منهم)
وللمجتمع األوسع.
•

اإلرشــاد عبــارة عــن عمليــة التحــدث مــع مرشــد عــن مشــاكلك
الشــخصية والعمــل عــى حلهــا .وســوف يســاعدك املرشــد عــى
معالجــة مشــاكلك بطريقــة إيجابيــة وسيســاعدك يف:
• توضيح األمور
• استكشاف الخيارات
• تطوير االسرتاتيجيات
• زيادة الوعي الذايت
•

خدمات الدعم المجانية:
مساعدة المقامرين ()Gambler's Help

أنها خدمة رسية وكل ما تناقشه مع املرشد يبقى طي
الكتامن!
ليست هناك مشكلة أكرب أو أتفه من أن تطالب بدعمك
فيها!
ميكن ألي شخص قلق بشأن مشكلة شخصية أن يسعى
للحصول عىل املساعدة من مرشد!

•
•
•
•

خدمة متخصصة ورسية ومجانية
تقييم شامل لقضايا املقامرة وغريها من القضايا ذات
الصلة
معلومات تناسب احتياجات العميل
إحاالت إىل وكاالت وخدمات مساعدة أخرى عند
االقتضاء
خدمات لألفراد واألزواج واألرس واملجموعات
دعم لكل من املقامرين ورشكائهم وأرسهم

هنــاك عــدد مــن منظمــات الدعــم المجتمعــي التــي
تقــدم توعيــة مجتمعيــة وإرشــادًا ودعــم األقــران
وغيرهــا مــن الخدمــات المالئمــة ثقافيــا مجانــا
لألفــراد واألســر والجاليــات مــن خلفيــات لغويــة
وثقافيــة متنوعــة والمتأثــرة بالضــرر الناجــم عــن
المقامــرة بلغتهــم.
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سمعت بأن اإلرشاد هو مجرد التحدث مع شخص غريب .كيف ميكن أن يساعدين ذلك؟
اإلرشــاد هــو عــاج قائــم عــى الحديــث .وســوق يجالســك املرشــد ليســاعدك عــى إيجــاد املشــاكل الحقيقيــة التــي تقلقــك .وبعــد
العثــور عــى املشــاكل الحقيقــة ســرغب يف مســاعدتك عــى تحديــد هــدف إلجـراء التغيـرات .واألمــر برمتــه ليــس عــن إخبــارك مبــا
عليــك أن تفعــل بقــدر مــا هــو متكينــك مــن إدراك نقــاط قوتــك واكتشــافها حتــى تعالــج هــذه املشــاكل.
لــدي أرسة وأصدقــاء يدعموننــي جــدا أســتطيع التحــدث معهــم ،هــل مــن الــروري أن أســعى بالرغــم مــن ذلــك للمســاعدة مــن
مرشــد؟
أنــه أمــر رائــع جــدا وأنــت محظــوظ للغايــة لوجــود صديــق أو فــرد مــن أرستــك تثــق بــه وتناقــش معــه مشــاكلك ،لــذا اســتمر يف
التحــدث معهــم! ولكــن بالرغــم مــن أن صديقــك أو قريبــك يعرفــك خــر املعرفــة إال أن املرشــد مهنــي مــدرب ومؤهــل ليقــوم بتقديم
هــذه الخدمة.وهــم يف الغالــب أكــر درايــة بطــرق تحديــد املشــاكل بطريقــة أكــر فعاليــة وتوضيحهــا ومعالجتهــا بأســلوب إيجــايب.
أعــاين مــن مشــاكل ماليــة ضخمــة بســبب املقامــرة ،فهــل سيســاعدين املرشــد املــايل عــى اســتعادة ديــوين إذا ســعيت للحصــول عــى
املســاعدة منــه؟
اإلجابــة هــي نعــم وال معــا .بالرغــم مــن انــه ليــس يف مقدورهــم اعطائــك مــاال إال أنهــم يســاعدونك عــى فهــم حقوقك ومســؤولياتك
الحكوميــة ومامرســتها فيــا يتعلــق باســتعادة الديــون وتســديد الفواتــر والتخفيضــات واالســتحقاقات ،ومنهــا طرق خفــض مخاطرتك
ومســاعدتك يف فهــم ملــف االئتــان الخــاص بــك والتفــاوض نيابــة عنــك بشــأن اتفاقيــات الضائقــات املاليــة ومســاعدتك يف إدارة
الديــون.
أعيش يف جالية صغرية عددا ،هل سيعرف أعضاء جاليتي عن مشاكيل املتعلقة باملقامرة من خالل مرشدي؟
مــن املهــم أن تتذكــر بــأن جــزء مــن مدونــة ســلوكه املهنــي تنــص عــى الحفــاظ عــى الرسيــة .ومــا تتم مناقشــته بينــك وبينه ســيبقى
بينكــا .ومــن األمثلــة القاهــرة عــى ذلــك هــو أن املرشــد لــن يبادلــك الســام طواعيــة حتــى إذا قابلــك يف مركز للتســوق حتــى يحافظ
عــى خصوصيتك.

خدمات الدعم بلغتكم
الخدمات العربية االجتامعية يف فيكتوريا

)Victorian Arabic Social Services (VASS

هي مقدم خدمات لعموم الوالية تتمتع بالخربة املتخصصة
واملعرفة يف العمل مع الجاليات من الخلفيات الناطقة
بالعربية ومنارصتها
لالتصال:
عصام عالمه issam.alameh@vass.org.au

+61 3 93592861

لالتصال:
بول تانغ paultang@psmflawyers.com

+61 3 9275 6988

paultang@psmflawyers.com

املؤسسة العربية للخدمات االجتامعية
)(Arabic Welfare Inc.

تعالج املنظمة العربية للخدمات االجتامعية احتياجات األفراد واألرس
من خلفيات ناطقة بالعربية املختلفة التي تواجه الصعوبات يف
الحصول عىل الخدمات
لالتصال:
هدى نحال qoweh@arabicwelfare.org.au

+61 3 93809346

معظم محتويات نرشة املعلومات هذه مستاق من موقع مؤسسة املقامرة املسؤولة الفيكتورية .للمزيد من املعلومات يرجى االطالع
عىل املوقعhttp://www.responsiblegambling.vic.gov.au/ :
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