Crime Prevention Fact Sheet (Ice) – Vietnamese

LOẠT BÀI PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NSW

Ma tuý đá Cuộc gọi điện thoại
của quý vị có thể mang lại sự khác biệt
Ma tuý đá là dạng methylamphetamine tinh chất đặc biệt, là loại thuốc kích thích. Chất này có khả năng gây
nghiện cao và có thể gây ra các vấn đề về tâm thần và thể chất nghiêm trọng, đặc biệt nếu sử dụng thường xuyên
hay trong một thời gian dài.
Ma tuý đá đã được biết là hủy hoại cuộc sống. Sử dụng ma tuý đá thường xuyên có thể dẫn đến nghề nghiệp bị
tiêu tan, gia đình tan vỡ và người sử dụng bị cô lập khỏi gia đình, bạn bè và cộng đồng. Người ta thấy ma tuý đá
và các loại tội phạm khác có liên quan với nhau.
Việc bán ma tuý đá diễn ra ở các thị trấn, các vùng ngoại ô và thành phố trên toàn khắp NSW, và cũng gây tác hại
trên toàn khắp tiểu bang.
Cảnh sát cần quý vị giúp đỡ để đối phó với vấn đề cung cấp và sản xuất ma tuý đá. Nếu nghĩ mình nhìn thấy điều
gì đó khả nghi, xin quý vị báo cho chúng tôi biết.

Bảo vệ cộng đồng của quý vị
■■ TRÌNH BÁO cho cảnh sát các hoạt động khả nghi ma tuý bằng cách liên lạc với đồn cảnh sát địa phương hay
gọi cho Crime Stoppers qua số 1800 333 000.
■■ GHI NHẬN các hành vi khả nghi kể cả tình tiết và biển số xe.
■■ TRÌNH BÁO các hoá chất khả nghi, có mùi và các cơ sở. Tìm biết các dấu hiệu cần lưu ý bằng cách vào trang
mạng: www.police.nsw.gov.au

Ma tuý – ma tuý đá

Việc cung cấp và chế tạo ma tuý đá trong cộng đồng chúng ta đang là vấn nạn ngày càng tăng.

Bảo vệ gia đình và bạn bè quý vị
■■ TÌM HIỂU cho chính mình và giáo dục con em về các nguy cơ liên quan đến việc sử dụng ma tuý đá và các loại
ma tuý khác. Hãy can dự vào cuộc sống của con em quý vị.
■■ XIN NHỚ RẰNG việc sử dụng ma tuý đá của một người nào đó có thể ảnh hưởng đến con cái và người bạn
đời của họ. Hãy trợ giúp để cho những người này được an toàn.
■■ NHỜ được giúp đỡ chuyên môn sớm nếu người được quý vị chăm sóc có vấn đề với ma tuý. Đừng chờ cho đến
khi mọi việc đi ‘quá xa’. Hiện có các phương thức điều trị hiệu quả và can thiệp sớm có thể giúp giảm thiểu các
tác hại.

Tìm giúp đỡ ở đâu
■■ GỌI cho Dịch vụ Thông tin về Ma tuý & Rượu (Alcohol & Drug Information Service – ADIS) qua số 1800 422 599
hay (02) 9361 8000 để có các thông tin và trợ giúp về ma tuý.
■■ VÀO trang mạng www.yourroom.com.au để tìm hiểu về ma tuý, hậu quả và làm thế nào để được giúp đỡ.

Muốn biết thêm thông tin về phòng chống tội phạm xin vào
trang mạng của chúng tôi tại www.police.nsw.gov.au

Trong tình huống khẩn cấp hay đe dọa đến tính mạng.

Trong trường hợp không khẩn cấp.

Cung cấp thông tin về tội phạm. Có thể ẩn danh.

