
के जवुा खले् ुतपाईका लागि समस्ा 
भईरहेको छ?

• तपाई प्रत्ेक दि् जवुा खले्े सोच् ुहुन्छ?

• परिवाि ि साथीहरु बाट तपाई जवुा खलेेको लकुाउ्हुुन्छ?

• जवुा खले्लाई तपाईले कदहलै पैसा माग् ुभएको ्छ?

• के तपाई दबल ्दतिी िाख् ुहुन्छ?

•  के जवुा खलेाईले तपाईको काममा वा अदभभावकको 
भदुमका मा असि पिेको ्छ?

•  के तपाईको कौसल प्र्ोग गिी जवुा मदेि् (pokie) 
लाई दजत्ुछ जसतो लाग्छ?

• के तपाई आफ्ो समस्ा दबस्स्लाई जवुा खले्भुएको हो?

्गि मागिका कुनैपगन प्रश्नको उत्तरमा हो (yes) 
भननु भएको छ भने तपाईले जुवा खेलने समस् 
महससु िरेको िेगखनछ।

तपाईको लागि उप्ुक्त सह्ोि पत्ता लिाउनु होस।्

gamblershelp.com.au मा जा्हुोस।्

Nepalese

तपाई जुवा खेलनेबारे  
गिगनतत हुनुहुनछ?

सह्ोग उपलब्ध ्छ।

हामी Arabic, Cantonese, Mandarin ि Vietnamese भाषामा द्ःिलुक 
ि गोपद्् सह्ोग दिन्छौ। अ्िुो्ध अ्सुाि हामी िोभाषकेो पद् व्वसथा ग न्े्छौ। अरु 
जा्कािीको लादग gamblershelp.com.au मा जा्हुोस।्

्दि तपाई बदहिो ,का् ्सनु्े, वा बोल् ्सक्े हु्हुुन्छ भ्े National Relay Service 
मार्स त रो् ग्ु्स होस।् अरु जा्कािीको लादग relayservice.gov.au मा जा्हुोस।्।

तपाईको सथा्ी् 
जुवाडी सह्ोि  
(Gambler’s Help)

तपाईको सथा्ी् जवुाडी सह्ोग (Gambler’s Help) सेवा द्का् गेटवे हलेथ 
(Gateway Health) हो। हामी जवुाबाट दपदडत जोसकैुलाई द्:िलुक, गोप् 
जा्कािी, सझुाव ि पिामि्स प्रिा् ग्छछौ। 

फोन 02 6055 3043 वा 1800 657 573

ईमेल ghnortheastvic@gatewayhealth.org.au

सम्  दबहा् 9 बजे – बेलकुा 5 बजे, सोमवाि-िकु्रवाि। का ््सल् सम् बादहि 
सेवा उपलब्ध ग ््स सदकन्छ

जवुाडी सह्ोग (Gambler’s Help) लाई 1800 858 858 मा पद् समपक्स  ग ््स 
सदकन्छ वा ततकाल सह्ोगका लादग gamblershelp.com.au मा जा्हुोस।्



सािी र पररवारका लागि सह्ोि।
्दि कसैको जवुा खले्े बा्ीले तपाईलाई असि परििहकेो ्छ भ्े 
हामी द्:िलुक, गोप् जा्कािी, सझुाव ि पिामि्स ि सह्ोग दिन्छौ।

gamblershelp.com.au मा जा्हुोस ्।

तपाई जसतै अरू मागनसहरुसिं कुरा िनुनुहोस।्
हामी तपाईलाई अरुबाट स्ोग पाउ् मद्दत ग््स सक्छौ

जो तपाईको जसतै समस्ाहरूबाट पाि गरिसकेका ्छ्।्

1800 858 858 मा रो् ग्ु्सहोस।्

तपाई २५ वरनु भनिा कम उमेरको हुनुहनछ?
गोप् वाता्सलाबका लादग हाम्ो समदप्सत जवुाडी सह्ोग ्वुा लाई् 
(Gambler’s Help Youthline) मा रो् ग्ु्सहोस।्

1800 262 376 मा रो् ग्ु्सहोस।्

अनलाईन (online) िएर तुरनत सह्ोि पाउनुहोस।्
पिामि्सिातासँग २४ सै घणटा, हप्ाको सातै दि् ईमले वा रो् ग ््स 
प्रत्क्षवाता्सलाब वा email ग्ु्स होस।्

gamblinghelponline.org.au मा जा्हुोस।्

आफैलाई सह्ोि िनने औजारहरु।
आतम-सहा्क औजािहरुले तपाईलाई आफ्ै सम् ि गदतमा 
आफ्ो आतमबल द्मा्सण ग ््स तथा आर्ै चासोहरू (समस्ाहरू) 
हल ग ््स सह्ोग ग्छ्स।

gamblershelp.com.au मा जा्हुोस।्

सह्ोग पाउ्े दवदभन् तरिकाहरू
्दि तपाई वा तपाई का स्ेदहहरु कोदहले पद् जवुाखल्े समस्ा महससु गेिेको ्छ 
भ्े सह्ोग उपलब्ध ्छ।

हामी बझु्छौं दक जवुाले जु् सकैु माद्सहरुलाई दवदभन् तरिकाले असि प्छ्स। त्सै कािण 
हामी दबदभन् प्रकािको सह्ोग उपलब्ध गिाउि्छौ।

तपाईलाई गमलिो सह्ोि पत्ता लिाउनुहोस।्

कसैसिँ कुरा िनुनुहोस।्  
द्:िलुक, गोप् जा्कािी, सझुाव ि पिामि्सका लादग जवुाडी 
सह्ोग (Gambler’s Help) लाई दि्हु ँ२४ घणटा, हप्ाको 
सातै दि् रो् ग ््स सक् ुहु्े्छ। तपाईको सथा्ी् जवुाडी सह्ोग 
(Gambler’s Help) को समपक्स  दबविण ्स पिानुको पछागड 
उललेख गरिएको ्छ।

1800 858 858 मा रो् ग्ु्सहोस।्

परामरनुिातालाई भेट्नुहोस।्  
जवुाडी सह्ोग (Gambler’s Help) ले एक खपेको लादग वा 
द्िनति रुपमा प्रत्क्ष पिामि्स उपलब्ध गिाउ्छ। तपाईको सथा्ी् 
जवुाडी सह्ोग (Gambler’s Help) को समपक्स  दबविण 
्स पिानुको पछागड उललेख गरिएको ्छ।

1800 858 858 मा रो् ग्ु्सहोस।्

तपाईको गवत्ती् व्वसिापन समबन्ी  
सह्ोि पाउनु होस।्  
दवत्ी् पिामि्सिाताले जवुाबाट हु्े दवत्ी् समस्को समा्धा् 
ग ््स लादग तपाईलाई सह्ोग ग््स सक्छ। तपाईको सथा्ी् 
जवुाडी सह्ोग (Gambler’s Help) को समपक्स  दबविण 
्स पिानुको पछागड उललेख गरिएको ्छ।

1800 858 858 मा रो् ग्ु्सहोस।्

तपाईको अकको किम तपाईले सोच ेभनिा सगजलो ्छ।
तपाई जसतै अरु व्दतिहरुले पद् हाम्ो सह्ोगबाट उ्ीहरूको जवुाखले्े समस्ाको 
समा्धा् गिेका ्छ्।्

हामीलाई थाहा ्छ दक सरुु ग ््स गार्ह्यो हुन्छ। ति सह्ोग दल्े द्ण ््स दलईसके पद्छ सबै 
कुिा तपाईले सोच ेभनिा सदजलो हुन्छ।

तपाईको अ्भुवको आ्धािमा हामीलाई थाहा ्छ दक , कु्ै पद् प्रकािको सह्ोग 
तपाईलाई सह्ोगमलूक हुन्छ।

तपाईलाई गमलिो सह्ोि पत्ता लिाउनुहोस।्

gamblershelp.com.au मा जा्हुोस ्।

जुवाडी सह्ोि (Gambler’s Help) सेवाहरू
गन:रुलक गोप्ी् २४ / ७

तपाईलाई सह्ोग ग न्े हाम्ा पिामि्सिाताहरु तादलम प्राप् ि अ्भुवी ्छ्।्

तपाईलाई पिेको समस्ा (मका्स) हामी बझु् सक्छौ।

तपाईको समस्ाहरू सलुझाउ् हामी मद्दत ग ््स सक्छौ ि तपाईलाई चादहए समम सह्ोग 
ग्छछौ।

कदमतमा पद्, कसैसंग कुिा गिेि तपाईले िाहत पाउ्हुु्े्छ।

हाम्ा सेवाहरू पणु्सत: गोप् ि द्:िलुक ्छ।

फोन

प्रत्क्ष

गवत्ती् परामरनु

पररवार तिा सािीहरु

सहकममीहरूको सह्ोि

्ुवा्वती

अनलाइन सह्ोि

आफैलाई सह्ोि


