
                   

الطبيعية ستعادة حياتهمعلى إالقمار مدمنيجديدة على االنترنت باللغة العربية لمساعدة  وسائل  
 

 على القمار يمدمن لمساعدةنترنت االاآلن على  ، وهي متاحةاللغة العربيةب جديدة مبتكرةوسائل طّورت حكومة نيو ساوث ويلز 
.الطبيعية استعادة حياتهم  

 
تزامن لت ةرامقمال عن قالعلإلمساعدة  حاسبةأيضاً و شخص ماعن تتضمن قصة نترنت على االموارد جديدة باللغة العربية  ترصدوقد 

.) 2013أيار /مايو 26 - 20( ة المسؤولةرامقملاعن ة يمع أسبوع التوع  
 
قد لتعافي من إدمانه، ومن أجل االعربية كافح  الجالية منمدمن حقيقية لمقامر قصة يعرض شريط فيديو هو الموارد الجديدة  هذه حدأ  

.Gambling Help counselling service ة رامقمال نعفي اإلقالع لمساعدة وذلك بدعم خدمة اإلستشارة ا ،نجح  
 
 ةرامقمال اإلقالع عن فيالمساعدة  خدمةل الموقع اإللكتروني ادخل إلىالقصة الشخصية لقراءة  
 www.gamblinghelp.nsw.gov.au  أيضاً على قناة يوتيوب وGambling Hangover  

 http://bit.ly/10sYOSy:  العربيةاللغة 

 
 المجتمعات الثقافيةبعض  عند ةرامقمالالناجمة عن مشاكل الحدث عن بالت التكتم والعار المرتبطينلتغلب على اهو الهدف من القصة 

 .التي يشعر بها البعضطلب المساعدة  حواجز خطيوكذلك ت
 

 .ةعربيال للجاليةالجديدة  وسائلالهذه توافر بأستراليا، حشمت شهيد، المجلس العربي مستشار يرحب 
 
 اإلنترنتعلى  ةمتوفرالقصة الشخصية . رؤية مستشارب عندما يتعلق األمروصمة عار شعور عند المجتمعات العربية بهناك دائما "
وقت أي وفي أي مكان بسرية وطالع على المعلومات واإل لكترونياال الموقع حتصفّ ببساطة ومقامر بإمكان الوهذا يعني أن . لغتهمبو

 ".على طلب المساعدة  أيضاً  ُيشجعهذا الموقع و، يشاء 
 

 من الناحية األشياء حقيقةوضعهم ولقطة خاطفة عن إعطاء المقامرين إلى  http://bit.ly/YfxVoq المساعدةحاسبة المقامرة تهدف
 .على النحو المعتادذا استمروا في لعب القمار إسنة  على مدىجماليةاال عملية حسابية لمعدل خسارتهمعن طريق وذلك  المالية

 
خسر المال على تقريبا سيكل واحد  لحقيقة هي أنولكن ا. أكثر من خسائرهم حهماربأإلى تذكر  ونميلأن المقامرين ي ظهر األبحاثوت

 .المدى الطويل
. هم وأسرتهممنزلمدخراتهم ول إال بعد فقدانهم ةرامقمالالناجمة عن  مشاكلالال يدرك بعض المقامرين مدى خطورة "شهيد  قال السيد

سيجعلهم يدركون هذا ما و ،ها على المقامرةوقنفأالتي  المبالغ الماليةتقدير المدمنين على مصممة لمساعدة المقامرين هي حاسبة المقامرة
 ".فوات األوانالعواقب قبل 

 http://bit.ly/YfxVoq. باللغات الصينية واليونانية واإليطالية والفيتناميةفرة المساعدة متوحاسبة المقامرة 
 

المجلس بتصال عن طريق اإل مجانية متوفرةالمساعدة فال، ةرامقمال إدمان على عوارضأي شخص تعرفه  على أو ظهرت عليكإذا 
 level 1, 194 Stacey St, Bankstown سالمجل عنوان. لتحديد موعد )02( 9709 4333الرقم على  أستراليافي العربي 

 
التعاطي مع المشاكل الناجمة عن  نجليزية ولديهم خبرة فيالعربية واإل يتكلمونمستشارين محترفين  أستراليامجلس العربي لدى ال

 .المقامرة اكلالعائلة واألصدقاء المتضررين من مشعلى مساعدة  ون أيضاً ويعمل. المطلقة المهنية السريةقانون تقيدون بيهم و، ةرامقمال
 

    www.gamblinghelp.nsw.gov.au الموقع اإللكتروني صفحساعة في اليوم ت 24للحصول على مساعدة سرية مجانية 
  1 800 858 858  أو اتصل بالرقم

 800 856 800 1  رقم الهاتف. المتعددة الثقافاتللمجتمعات  ةرامقمالالناجمة عن  مكافحة المشاكلمركز يمكنك أيضا زيارة 
 :العنوان

Building 55a, Cumberland Hospital, 5 Fleet St, Parramatta, NSW 2150 
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/mpgs  

http://www.gamblinghelp.nsw.gov.au/
http://bit.ly/10sYOSy
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