CỜ BẠC, CÓ PHẢI LÀ MỘT VẤN ĐỀ?
Sòng bạc Grand Casino Baden đã thực hiện được mục đích của mình là tạo cho các vị khách của mình
gjlkdjfd
một
không khí dễ chịu nhất và đảm bảo cho họ một buổi chơi thoải mái, vui vẻ. Chơi bài nên dần trở thành
một thú tiêu khiển thú vị khi rảnh rỗi và góp phần cho sự nghỉ ngơi thư giãn.

NHỮNG CHỈ DẪN BỔ ÍCH
Các bạn hãy lưu ý luật chơi. Chúng sẽ giúp các bạn tránh được những rủi ro của trò đỏ đen ở mức tối
đa có thể.
•

Các bạn phải xác định mức độ thua cao nhất của mình trước khi chơi.

•

Không theo đuổi gỡ gạc sau khi thua liên tiếp. Các bạn không nên dấn thân vào những rủi ro
cao hơn, nhằm sớm gỡ lại những tổn thất.

•

Hãy để bạn bè hoặc người thân trong gia đình, những người có khả năng ảnh hưởng đến cuộc
chơi của bạn đi cùng các bạn.

•

Đừng bao giờ tin rằng, các bạn có thể lừa được hệ thống trò chơi. Trò đỏ đen chỉ dựa vào sự ngẫu
nhiên chứ không dựa vào sự khéo léo của các bạn.

CÁC BẠN HÃY TỰ KIỂM CHỨNG!
•

Các bạn đã bao giờ xao lãng trách nhiệm công việc hàng ngày chỉ vì trò chơi này chưa?

•

Các bạn có muốn ngay lập tức gỡ lại phần thua của mình?

•

Sau một lần thắng, các bạn có bị thôi thúc mạnh mẽ vào cuộc chơi để tiếp tục dành
chiến thắng?

•

Các bạn thường xuyên đánh đến đồng Frank (tiền Thụy Sĩ) cuối cùng của mình?

•

Các bạn đã từng vay nợ để đánh bạc chưa?

•

Các bạn có muốn quên đi những lo lắng và giận giữ do trò đỏ đen này gây ra?

Có không

Khi kết thúc bảng câu hỏi điều tra này, nếu ít nhất có một câu trả lời Có thì bạn nên tiếp tục đặt câu hỏi về
hành vi chơi bạc của mình.

DỪNG CHƠI
Nếu các bạn muốn dừng chơi một cách tự nguyện, các bạn có thể thực hiện trực tiếp tại Casino hoặc sử
dụng mẫu đơn có sẵn trên trang web của chúng tôi.

CÁC BẠN KHÔNG TÌM ĐƯỢC HƯỚNG GIẢI QUYẾT!
Với tư cách là thành viên gia đình, người thân hay bạn bè, các bạn có thể liên lạc với sòng bạc bất cứ lúc
nào bằng cách đến trực tiếp, gọi điện thoại hay viết thư và nhằm lưu ý về sự thay đổi hành vi của một
người hoặc lưu ý đến đến sự thay đổi tình hình tài chính lên quan đến trò đỏ đen. Các bạn hãy liên lạc với
chúng tôi, chúng ta sẽ thảo luận về tình trạng đang mắc phải và cùng tìm hướng giải quyết.
Hãy tự tin để hỏi các nhân viên của chúng tôi hoặc một chuyên gia nào đó, nếu các bạn muốn biết thêm
về việc phòng và chống hội chứng nghiện chơi cờ bạc. Tại www.grandcasinobaden.ch hoặc tại quầy lễ
tân các bạn có thể có thêm thông tin bằng bản ngữ của mình.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Các bạn hãy thực hiện bước đầu tiên! Các bạn có thể tìm thông tin tư vấn ở các trung tâm tư vấn sau:
Grand Casino Baden
Điện thoại: +41 (0)56 204 07 07
Email: sozialkonzept@grandcasinobaden.ch
ags - Aargauische Suchthilfe
Quận Brugg
18 Đường Anner, CH-5200 Brugg
Điện thoại: +41 (0)56 441 99 33
www.suchthilfe-ags.ch
Email: brugg@suchthilfe-ags.ch

Trung tâm phòng chống nghiện cờ bạc và các
hội chứng nghiện khác
Nhóm hướng dẫn Zurich
161 Đường Stampfenbach, CH-8006 Zürich
Điện thoại: +41 (0)44 202 30 00
trang web: www.spielsucht-radix.ch
E-Mail: spielsucht-praevention@radix.ch
Die Dargebotene Hand
Hotline-Telefon (Đường dây nóng): 143
(Hoạt động liên tục 24 giờ/365 ngày trong năm)

Careplay
Trung tâm thông tin phòng ngừa hội chứng nghiện
chơi bạc
www.careplay.ch
Email: info@careplay.ch
Để biết thêm các thông tin về các Chương Trình Xã Hội Mời truy cập www.grandcasinobaden.ch.

