ت متعدّدة للمساعدة في مواجهة المقامرة المعضلة
قرص  DVDبلغا ٍ
تم إطالق قشص  DVDجذَذ ىمىاجهت اىمقامشة اىمعضيت مه وجهت وظش اىمجتمع بخمس ىغاث هٍ اىعشبُت واىصُىُت واىُىواوُت واإلَطاىُت
واىفُتىامُت.
هزا اىقشص ،اىزٌ بعىىان ما هً التكلفة التً سوف تتكبّدها نتٌجة المقامرة؟ والذي ٌظهر فٌه أفراد من المجتمعٌ ،سلّط الضوء على واقع هو
أن مشاكل المقامرة ٌمكن أن تؤثر على الناس من أٌة خلفٌة ثقافٌة وٌقدّم معلومات عن خدمات اإلرشاد ومواد الدعم المجانٌة المتوفرة بلغات
متعدّدة.
وقرص الـ DVDهذا ،الذي هو جزء من حملة التوعٌة بالمقامرة المعضلة التً ترعاها حكومة نٌو ساوث وٌلز وتستهدف الجالٌات من
خلفٌات ثقافٌة ولغوٌة متنوّ عة (ٌ ،)CALDشمل مقابالت مع مرشدٌن وأطباء وقادة مجتمع وٌر ّكز على أنه لٌس من العٌب أن تكون هناك
مشكلة أو أن تطلب المساعدة من محترفٌن.
كما أن قرص الـ DVDبعنوان ما هً التكلفة التً سوف تتكبّدها نتٌجة المقامرة؟ ،والذي تم إطالقه كجز ٍء من أسبوع التوعٌة بالمقامرة
المسؤولة ( 20 – 11أٌار/ماٌو)ٌ ،تو ّجه إلى الجالٌات من خلفٌات ثقافٌة ولغوٌة متنوّ عة بتبدٌد بعض الخرافات المحٌطة بالمقامرة والتروٌج
للمساعدة السرٌّة المجانٌة المتوفرة بمجموعة من اللغات.
فً عام  ،2010أطلقت حكومة نٌو ساوث وٌلز حملة توعٌة بالمقامرة المعضلة باللغات اىعشبُت واىصُىُت واىُىواوُت واىفُتىامُت واإلَطاىُت،
ورىل باىششامت مع خذمت اىتىاصو متعذد اىثقافاث ىيشؤون اىصحُت فٍ وُى ساوث وَيز مجز ٍء مه إستشاتُجُت ىيتذخو اىمبنش واىىقاَت بنيفت 2.4
ميُىن دوالس عيً مذي ثالث سىىاث.
وىاشذ أبىاء اىجاىُاث اىمتىىّ عت ثقافُاً ،اىزَه ىذَهم مشامو فٍ اىمقامشة ،أن َقىمىا باىخطىة األوىً هزي ،اىهامت جذاً ،وطيب اىمساعذة مه
مجمىعت مه خذماث اإلسشاد عاىُت اىجىدة اىتٍ تمىىّها حنىمت وُى ساوث وَيز.
فعبش صىذوق اىمقامشة اىمسؤوىت ،تم ّىه حنىمت وُى ساوث وَيز اىمجيس اىعشبٍ أستشاىُا فٍ بىنستاون ،ومشمز أوبشن ىإلوعاش االجتماعٍ
ىيجاىُاث اِسُىَت فٍ ىُذممب ،و( Co.As.Itجمعُت اىمساعذة اإلَطاىُت) فٍ الَناسث ،واىمشمز اىُىواوٍ ىإلوعاش االجتماعٍ فٍ وُىتاون،
واىجاىُت اىفُتىامُت األستشاىُت فٍ مبشاماتا ،وخذمت اىمقامشة اىمعضيت متعذدة اىثقافاث ىنو اىىالَت ومشمزها فٍ وىسث بشاماتا ،ىتقذَم اىعالج
واىذعم ىيمقامشَه اىزَه ىذَهم معضيت فٍ اىمقامشة وعائالتهم وأصذقائهم اىمتأثشَه باىمقامشة اىمعضيت.
وقذ شاسك مسؤوه اإلسشاد فٍ أوبشن هاوٍ اىحيى فٍ إوتاج قشص اىـ DVDاىزٌ بعىىان ما هً التكلفة التً سوف تتكبّدها نتٌجة المقامرة؟،
وهو ٌرحّب به باعتباره مرجعا ً قٌّما ً لمساعدة أبناء الجالٌة العربٌة الذٌن لدٌهم مشكلة فً المقامرة.
وٌقول السٌد الحلو" :تنشأ المقامرة المعضلة فً الجالٌة الناطقة بالعربٌة غالبا ً بصورة تدرٌجٌة ،إذ تبدأ كنوع من أنواع االستجمام و/أو
الترفٌه االجتماعً بسبب عُزلة الشخص وضعف لغته .ومن ثم ٌحدث فقد التح ّكم بالمقامرة عندما تصبح أهم شًء فً حٌاته".
وٌضٌفٌ" :تردّد كثٌرون من أبناء الجالٌة العربٌة الذٌن ٌواجهون المقامرة المعضلة فً طلب المساعدة من خدمات اإلرشاد بسبب الوصمة
التً تنطوي على ذلك .لكن قرص الـٌ DVDبدّد هذه الوصمات وٌشجّع الذٌن ٌواجهون المقامرة المعضلة على طلب المساعدة من المجلس
العربً أسترالٌا فً بٌئة ودودة محاطة بالكتمان".

إذا ظهرت ع لٌك أو على أح ٍد تعرفه إشارات المقامرة المعضلة ،فإن المساعدة المجانٌة متوفرة باالتصال بالمجلس العربً أسترالٌا على الرقم
 (02) 9709 4333لتحدٌد موعدٌ .قع المجلس فً الطابق  1فً  194ستاٌسً سترٌت ببنكستاون.
ٌوجد لدى المجلس العربً أسترالٌا مرشدون محترفون ٌتكلمون العربٌة واإلنكلٌزٌة وٌتمتعون بالخبرة فً المقامرة المعضلة وٌقومون بعملهم
فً ظل قانون متشدّد للحفاظ على السرٌّة.
ٌتوفر قرص الـ DVDهذا أٌضا ً عبر اإلنترنت فً موقع الٌوتٌوب  .www.youtube.com/gamblinghangoverولطلب المساعدة السرٌّة
المجانٌة  21ساعة فً الٌوم تف ّقد الموقع  www.gamblinghelp.nsw.gov.auأو اتصل على الرقم .1800 858 858
هل تش ّكل المقامرة مشكلة لك أو لشخص تعرفه؟
مساعدة بشأن المقامرة

هاتف* وجها ً لوجه*عبر اإلنترنت

