Đánh bác Có Trách Nhiệm
Đánh bạc có trách nhiệm là gì?
“Đánh Bạc Có Trách Nhiệm” là một khái niệm rộng lớn nói về hành vi đánh bạc theo cách giảm thiểu
nguy cơ thiệt hại của việc đánh bạc.
Mục đích là để giúp mọi người ra quyết định có đủ thông tin về việc tham gia đánh bạc và, nếu có
thiệt hại xảy ra, tiếp cận các ịch vụ hỗ trợ về đánh bạc.
Tại Sportsbet chúng tôi cam kết biến việc Cá Cược Thể Thao thành một trải nghiệm thú vị và vui vẻ,
đồng thời bảo vệ những người có nguy cơ gặp rắc rối với việc đánh bạc.
Những điều cần nhớ về đánh bạc có trách nhiệm:
•
•

•
•
•

Chúng tôi muốn u vị tận hưởng chiến thắng, nhưng chúng tôi cần u vị nhận thức
được rằng đánh bạc là một trò chơi may rủi và u vị hông iểm soát được kết quả.
Quan trọng là u vị nhận ra tác động tiềm ẩn của việc đánh bạc dựa trên những yếu tố
không chắc chắn. Bất kể u vị ngh g tại thời điểm đó, chúng sẽ hông giú u vị chọn
được ết uả chiến thắng.
Kiểm soát việc đánh bạc của u vị uản lý tài chính của u vị, bao gồm cả việc nhận
thức về chi tiêu trong đánh bạc, là một yếu tố quan trọng.
hi u vị bị thua, hãy quên việc đó đi T m cách gỡ lại số tiền đã mất không phải là một
chiến lược thành công.
Đánh bạc chỉ nên là một phần trong đời sống xã hội của u vị, chứ không phải là tất cả.
Đánh bạc có trách nhiệm là để có một trải nghiệm tích cực và thú vị.

Hãy truy cập vào các liên kết bên ưới để tìm hiểu thêm về:
•
•
•
•
•

Rắc Rối Do Đánh Bạc
Tự Đánh Giá
Giú đỡ một thành viên gia đ nh hoặc người bạn
Tìm kiếm sự giú đỡ
Tự cấm bản thân

Tìm kiếm Trợ Giúp về Rắc Rối Do Đánh Bạc ở đâu
Gambling Help Online (Trợ Giúp Trực Tuyến Rắc Rối Do Đánh Bạc)
http://www.gamblinghelponline.org.au
Hỗ trợ miễn phí, bảo mật, chuyên nghiệp, 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Hãy nói chuyện với
người hiểu các vấn đề của u vị
Gamblers Anonymous (Người Đánh Bạc Vô Danh)
Đối với những người ở ngoài nước Úc, Người Đánh Bạc Vô Danh có thể giú
http://www.gamblersanonymous.org

u vị: Hãy truy cập:

Xem thêm nội dung bằng Việt ngữ tại
http://www.problemgambling.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/12941/hold-on-youvietnamese.pdf

