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Alcohol and drug services

மது மற்றும் ோபோதைதவஸ்துப் போதவிப்பு
ோசேவைவகள

Victoria has a highly specialised, diverse,
and world-renowned alcohol and drug
treatment sector.

மது மற்றும் ோபோதைதவஸ்துப்
பிரச்சேவிைனைகளுக்கு மிகச் சேவிறந்த
சேவிகிச்ைசேவயளிக்கும் உலகப் புகழ ெபற்ற
ைமயம் ஒன்று விக்ோடோதோதிய மோதநிலத்தில்
உளளது.

There are over 100 alcohol and other drug
treatment service providers, including nongovernment organisations, community
health services, and hospitals across
metropolitan, regional, and rural Victoria.

விக்ோடோதோதிய மோதநிலத்தின் ெபருநகர்ப்
பகுதிகள, உளளகப் பகுதிகள மற்றும் கிரோதமப்
பகுதிகளில் 100-க்கும் ோமற்பட்ட மது மற்றும்
ோபோதைதவஸ்துச் சேவிகிச்ைசேவச் ோசேவைவ
வழங்குனைர்கள உளளனைர். அரசு சேவோதரோத
அைமப்புகள, சேவமூகச் சுகோததோதர ைமயங்கள
மற்றும் மருத்துவமைனைகள ஆகியனை
இவற்றில் உளளடங்கும்.

Victoria's alcohol and drug treatment
services provide access to a range of
different treatment options, including
counselling, withdrawal, residential
rehabilitation, day programs, outreach,
support groups, online and self-directed
help, and a range of community-based
services, including opioid replacement
therapy.

பல வைகப்பட்ட சேவிகிச்ைசேவகளுக்கோதனை
அணுகல் வசேவதிகைள விக்ோடோதோதிய
மோதநிலத்தின் மது மற்றும் ோபோதைதவஸ்துச்
சேவிகிச்ைசேவச் ோசேவைவகள அளிக்கின்றனை.
அறிவுரைரயோதோலோதசேவைனை, பழக்க நிறுத்தம்,
இல்ல மறுவோதழவுர ோசேவைவகள, ோசேவைவத்
திட்டங்கள, ெதோதைலதூர உதவிகள,
ஆதரவுரதவிக் குழுக்கள, இைணைய வழி உதவி,
சுயவழி உதவி மற்றும் பலதரப்பட்ட சேவமூகச்
ோசேவைவகளும் அபின் பழக்க நிறுத்த
சேவிகிச்ைசேவயும் இவற்றில் உளளடங்கும்.

There is also a range of services specifically
designed to meet cultural and age specific
needs.

கலோதசேவோதரத்திற்கும் வயதிற்கும் ஏற்றவோதறு
ோதைவகைளப் பூர்த்தி ெசேவய்ய
வடிவைமக்கப்பட்டுளள ோசேவைவகளும் பல
உளளனை.

About 40,000 Victorians per year access our
drug and alcohol treatment support system.
The best way to find out about the system is
to call a service called DirectLine, or get in
touch through the internet. The other way to
access the system is to go through your GP,

ஒவ்வெவோதரு ஆண்டும் ஏறத்தோதழ 40,000
விக்ோடோதோதிய வோதசேவிகள எமது மது மற்றும்
ோபோதைதவஸ்து ஆதரவுரதவிகைளப்
பயன்படுத்துகின்றனைர். எமது திட்டத்ைதப்
பற்றித் ெதோதிந்துெகோதளள DirectLine எனும்
ெதோதைலோபசேவிச் ோசேவைவைய அைழயுங்கள,

betterhealth.vic.gov.au
Page 1 of 4
Alcohol and drug services © Copyright State of Victoria 2017

Tamil | தமிழ

or other health services that you might be
involved with and they can make a referral
and hook you up to the right source of
support and assistance.

அல்லது இைணையம் மூலமோதகத்
ெதோதடர்புெகோதளளுங்கள. எமது திட்டத்ைத
அணுகுவதற்கோதனை இன்ெனைோதரு வழி
உங்களுைடய ஜி.பி.அல்லது உங்களுக்குச்
ோசேவைவ வழங்கும் மற்றச் ோசேவைவகளின்
ஊடோதகச் ெசேவல்வதோதகும். போதிந்துைரகள
மூலமோதக இவர்கள சேவோதியோதனை ஆதரவுரதவி
மூலவளங்களுடன் உங்களுக்குத் ெதோதடர்பு
ஏற்படுத்தித் தருவோதர்கள.

The first thing to say about if anyone has got
a problem with drug and alcohol is that they
should feel comfortable to talk to their doctor
about that because if we don't know, we
can't help. There's nothing to be ashamed of
and people will listen to you and support you
in a way that you're comfortable with.

மது மற்றும் ோபோதைதவஸ்துப் பிரச்சேவிைனை
உளள ஒருவர் தனைக்குளள இந்தப்
பிரச்சேவிைனைையப் பற்றித் தனைது
மருத்துவருடன் மனைம் திறந்து ோபசுவோத
முதல் படியோதகும். உங்களுைடய
பிரச்சேவிைனைையப் பற்றி எமக்குத்
ெதோதியவில்ைல என்றோதல், எம்மோதல்
உங்களுக்கு உதவ இயலோதது.
ெவட்கப்படுவதற்கு இதில் ஒன்றும் இல்ைல.
நீங்கள ெசேவோதல்வைதக் கோதது ெகோதடுத்துக்
ோகட்டு, உங்களுக்குச் சேவங்கடம் ஏற்படோதத
விதத்தில் உங்களுக்கு உதவுரவோத எமது
ோநோதக்கம்.

They will focus on the goals from your
perspective and it can be supportive in a
way that appeal to your resources and really
gives you an extra person to just work things
out with and just explore what's going on for
you. Any type of person can have a drug
and alcohol issue. It could be an older
person that's living alone that's in fact
depressed and actually drinking excessively.
It could be a high functioning executive, or a
lawyer, or someone having drug problems.

உங்களுக்கோதனை இலக்குகைள அவர்கள
உங்களுைடய ோகோதணைத்திலிருந்து
போதர்ப்போதர்கள. உங்களுக்குப் பிடித்த விதத்தில்
இவர்களோதல் ஆதரவுரதவிகைள வழங்க
இயலும். உங்களுக்கோதகச் ெசேவய்யப்படும்
கோதோதியங்கைளப் பற்றி உங்களுக்கு ோமலும்
விளக்கிச் ெசேவோதல்வதற்குக் கூடுதலோதக
இன்ெனைோதரு நபர் கிைடப்போதர். மது மற்றும்
ோபோதைதவஸ்துப் பிரச்சேவிைனை யோதருக்கும்
ஏற்படலோதம். மனைச்ோசேவோதர்வுரடன் தனைிைமயில்
வோதழந்துவரும் வயதோதனை ஒருவர்
அளவுரக்கதிகமோதனை குடிப்பழக்கத்தில்
இருக்கக்கூடும், உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும்
நிர்வோதக அதிகோதோதியோதக, அல்லது
சேவட்டத்தரணைியோதக இருக்கலோதம், அல்லது
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ோபோதைதவஸ்துப் பிரச்சேவிைனை உளள ஒரு
நபரோதக இருக்கலோதம்.
Some people need a lot of support, a lot of
care. Some people need residential
programs to go to have time out. Other
people are able to do, undertake that
withdrawal, do that detox at home with the
support of family and loved ones. There are
also services we provide where people can
be supported in their own homes.

அதிகளவுர உதவியும் கவனைிப்பும் சேவிலருக்குத்
ோதைவப்படும். ோவறு இடங்களில்
அளிக்கப்படும் தங்குமிடத் திட்டங்களில்
ோசேவர்ந்து சேவிறிது ஓய்வோதக இருக்கும் ோதைவ
சேவிலருக்கு இருக்கலோதம். ோபோதைதவஸ்துப்
பழக்கத்திலிருந்து மீளவதற்கோதனை
கோதோதியங்கைள இல்லத்தில் இருந்துெகோதண்டு
குடும்பத்தினைர் மற்றும் நண்பர்களது
உதவிோயோதடும் மற்றவர்கள
ோமற்ெகோதளளலோதம். ஒருவருைடய ெசேவோதந்த
வீட்டில் குடும்பத்தினைருைடய உதவியுடன்
அளிக்கப்படும் ோசேவைவகளும் உளளனை.

My best advice would be to accept and own
the problem, and realise that you need to
get help, but also that there's plenty of help
out there. Starting at your local doctor's, is a
good starting place. Otherwise, the
community health centres I would
recommend, and certainly perhaps
investigating online for any relevant services
and information as to where you might go
for assistance would be the way to go I
would think. The earlier you can make a
step towards accessing help, the better it
will be and the more chance you've got of
making a quicker recovery.

உங்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சேவிைனைைய
ஏற்றுக்ெகோதளவதும், உங்களுக்கு
மற்றவர்களுைடய உதவி ோதைவ என்பைத
உணைர்ந்து ெகோதளவதும் அவசேவியம் என்பது
என்னுைடய அறிவுரைர. உங்களுக்கோதனை
உதவிகள ஏரோதளம் உளளனை. முதலில் நீங்கள
உங்களுைடய உளளூர் மருத்துவோதிடம்
ெசேவல்வது நல்லது. அல்லது சேவமூகச் சுகோததோதர
ைமயங்களுக்கு நீங்கள ெசேவல்லலோதம். மற்றும்
உங்களுக்குத் ோதைவப்படும் ோசேவைவகைளப்
பற்றியும், உதவிக்கு நீங்கள எங்கு
ெசேவல்லலோதம் என்பைதப் பற்றிய
தகவல்கைளயும் நீங்கள இைணையத்தில்
ோதடலோதம் என்று நிைனைக்கிோறன். கூடிய
விைரவில் நீங்கள உதவிைய நோதடுவதற்கோதனை
நடவடிக்ைககைள ோமற்ெகோதண்டோதல் நீங்கள
குணைம் அைடவதற்கோதனை வோதய்ப்பு
அதிகோதிக்கும் என்பைதத்
ெதோதிந்துெகோதளளுங்கள.

For assistance contact DirectLine on 1800
888 236.

உதவிக்கு1-800-888-236 எனும் ோநரடி
இலக்கத்தில் ெதோதடர்புெகோதளளுங்கள.
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For more information visit:
BETTERHEALTH.vic.gov.au/alcoholanddrug

ோமலதிகத் தகவல்களுக்கு:
betterhealth.vic.gov.au/alcoholanddrug
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