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المقامرة المسؤولة .1 ام   االل
 

 يتم عرض هذه الرسالة عند  مدخل غرفة األلعاب و  /أو   محطة أم  الصندوق   غرفة
 :األلعاب

 
ة العمالء والمقامرة المسؤولة  .توضح مدونة قواعد ان بتوف  أع معاي  رعا م هذا الم ل  

ذلك امنا  ة ق ف المقامرة المسؤولة ك  .السلوك الخاصة 
 

ر ل ال ان واجب اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع وتقل قع ع عاتق  مشغل الم  
ة ة  رفاه ما   ذلك من خالل مراق ان المعتمد ،  ل آالت األلعاب   الم شغ  الناجم عن 

كون ط اللعب المكثف والمطول آللة األلعاب والتدخل عندما  ب  الع  آالت األلعاب ، وت
ر القمار   .الشخص عرض سلوك يتفق  مع 

 
عتمد ع المعرفة   

ً
ا ومعقو ارا منطق ون خ مارس المستهل  تع  المقامرة المسؤولة أن 

ل صناعة القمار كة مع عمل جما  من ق ة مش  وظروفهم الخاصة .إنها تع  مسؤول
 .والحكومة واألفراد والمجتمعات

 
شمل ب  .(قد  ث يوجد موقع و لغات المجتمع ع موقعنا )ح ضا  كون الرمز متاحا أ  س

 .اللغات
 عر  •
 صي  •

ة  •  اليونان
طا  •  إ

ة • ك  اللغة ال
ة  • ان  األس

ة  • نام  الفي
 

ن  .2  التفاعل مع العمالء - التواصل مع المقام
 

ان أن االتصاالت مع العمالء ال 2.1 ضمن هذا الم  :س
قاء   منطقة آلة األلعاب ؛  )أ  (حث شخصا ع الدخول أو ال

ل جزءا ش ثناء االتصال الذي  اس لة  األلعاب )  )ب  (الحث ع اللعب 
 من نظام الوالء (؛ أو 

م الخاطئة حول آالت األلعاب شجيع المغالطات أو المفاه ز أو   ، )ج (تع
ل المثال ال الح ما   ذلك ع س : 

مكنه كسب المال من خالل لعب آلة ألعاب ؛ ار أي شخص أنه   أنا .إخ
ى الجائزة ال ار شخص ما بوجود آلة ألعاب أو الفوز  ا .إخ  ثان
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اسب ؛  دفع ، م دفع ، أو أنه من المقرر أن   أو لم 
 ثالثا .مناقشة الحظ أو الخرافات ؛

ع  أن آلة األلعاب ع وشك ذلك  ك " أن "الخطأ الوش ل  ار العم عا .إخ  را
اسب   دفع الم

v.  س كذلك أن الدوران ع آلة األلعاب ل شجيع االعتقاد  اح أو   اق
 مستقل عن دوران آخر ع  آلة األلعاب تلك ؛

ات تؤدي إ أ ج ات أن هناك اس شجيع االعتقاد  اح أو   السادس .اق
ل المثال ل آلة ألعاب )ع س شغ مكن ألي شخص اس تخدامها للفوز عند   ، 

ل سطر أو عدد األسطر ال  لغ الرهان ل ل م  زادة أو تقل
ع  (؛ أو   رهان مصن

ستحق  الفوز  ار أي شخص أنه   .السابع .إخ
ان خطوات معقولة لضمان إجراء اتصاالت مع العمالء  2.2 تخذ هذا الم  س

ط اللعب المكثف والمطول آللة األلعاب ب  .ت
ثناء الفتات 2.3 اس  EFTPOS ، ل ع ان العم حث هذا الم  :لن 
د من األموال من مرفق  نقدي ؛ أو   )أ  (سحب أموال أو سحب الم

د من المال ، لتمك  هذا ان للحصول ع المال ، أو الحصول ع الم  )ب  (مغادرة هذا الم
ل  العم

لة ألعاب  .للعب أو االستمرار   اللعب 
طلب منه ذلك  2.4 ان أي شخص إ مرفق  نقدي عندما   قد يوجه هذا الم

 .زون
 

 التفاعل مع العمالء - عالمات المحنة  .3
ان جميع الخطوات المعقولة لضمان مساحة آلة األلعاب و  3.1 تخذ هذا الم  س

ة مداخل منطقة جهاز األلعاب   جميع األوقات   يتم مراق
 .متاح لأللعاب 

ان جميع الخطوات المعقولة لضمان أن العمالء   جهاز األلعاب 3.2 تخذ هذا الم  س
ر القمار ة السلوك المتوافق  مع  ل منتظم لمراق ش  .المنطقة 

شطة مكثفة أو مطولة  3.3 حفز أي شخص ع االنخراط   أ ان أو  شجع هذا الم  لن 
 .تلعب آلة األلعاب 

احة من منطقة آلة  األلعاب 3.4 ان من شخص ما أخذ اس طلب الموظفون   هذا الم  س
عة أن الشخص غاضب أثناء اللعب أو طلب ث حدث تفاعل وقد حدد تفاعل الق  ح

ه  جة لع  .المساعدة ن
ان مع شخص تمت مالحظته  3.5 تفاعل الموظفون   هذا الم  س

لة دون انقطاع واطلب من ذلك الشخص  ة ط  لعب آالت األلعاب لف
احة من منطقة آلة  األلعاب  .خذ اس

ان مع الشخص الذي 3.6 تفاعل الموظفون   هذا الم  :س
احة من اللعب  احة ورفض أخذ اس  )أ  (ُطلب منه أخذ اس
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 منطقة اآللة 
 )ب  (لعب عدة آالت ألعاب    نفس الوقت ؛ أو 

ل آلة ألعاب أخرى شغ لة ألعاب من أجل  حتفظ   .)ج (
 موظفو  صالة األلعاب .4

لعبون آلة ألعاب   يوم العمل المدرج   القائمة  4.1 ان أن الموظف  ال  ضمن هذا الم  س
ان  .  هذا الم

دة  4.2 ا مخاطرهم الم ة  كونوا ع درا ان معلومات للموظف  ح    سيوفر هذا الم
ر من القمار  . 

 
لة القمار .5  التفاعل مع خدمات دعم مش

ل هذا  شغ ة ل ان أن الموظف  الذين لديهم اإلدارة اليوم ضمن هذا الم  س
ان ان المع  لهذا الم دعم الم ان المعتمد والمسؤولون المسؤولون عن المقامرة   لت  الم

ل ستة أشهر  .عامل مرة واحدة ع األقل  
 

ئة القمار  .6  ب
ان أي شخص ع لعب آالت ألعاب متعددة  6.1 شجع هذا الم  لن 

 .الوقت ذاته 
ة  6.2 ان جميع الخطوات المعقولة لث  أي شخص عن حجز لع تخذ هذا الم  س

ل آلة ألعاب أخرى   منطقة آلة األلعاب شغ  .آلة من أجل 
اب خارج آلة األلعاب 6.3  خالل ساعات عمل مرافق  الطعام وال

مها ات وتقد و مكن ألي شخص  طلب األطعمة والم ان أنه  ضمن هذا الم    الطابق  ، س
 .دون الحاجة إ الدخول إ منطقة آلة األلعاب 

ا ع آلة ألعاب  6.4 و لعب طعاما أو م ان لشخص جالسا أو   قد يوفر هذا الم
مها كجزء من التفاعل مع هذا الشخص طة أن يتم تقد . 

 
 مسئول لعب القمار .7

ن ( 7.1 ان )األما اط المقامرة المسؤول  عن الم ان هذا بتعي  ض قوم مشغل الم  سوف 
 .المعتمدة

ينات األلعاب   جميع األوقات  7.2 كون موظف المقامرة المسؤول متاحا   منطقة ما  س
 .آالت األلعاب متاحة لأللعاب

أن أ  7.3 د  ف ارز   منطقة جهاز األلعاب إشعارا  ل  ش ان  عرض هذا الم  س
ط المقامرة المسؤول متاح للمساعدة   جميع األوقات  .ضا

ان جميع الخطوات المعقولة من أجل 7.4 تخذ مسؤول المقامرة المسؤول   هذا الم  :س
د من االمتثال للقانون واللوائح ة منطقة آلة األلعاب والتأ  )أ  (مراق

 وهذا الرمز ؛
سجلون حوادث المقامرة المسؤولة والتدخالت   د من أن الموظف    )ب  (التأ

 سجل المقامرة المسؤول ؛
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ر المقامرة  ا يتفق  مع  ظهرون سلو  )ج (مالحظة العمالء الذين 
ورة ؛ م المساعدة حسب ال  وتقد

ة إلشارات  ة االستجا ف ار المقامرة وك شأن أ م المشورة للموظف    )د (تقد
 ر القمار :و 

شأن عرض المقامرة   ــهم  او  )هـ (الرد ع استفسارات العمالء وش
ان المعتمد  .الم

ان الخدمة المسؤولة المحددة  7.5 مل مسؤول المقامرة المسؤول   هذا الم  سوف 
 .تدرب القمار ، إن وجد

 
 سجل المقامرة المسؤولة .8

ل  جميع 8.1 ل تفاص سج ضمن  ه و حتفظ  ً  للمقامرة و ً  مسؤو ان سج شأ هذا الم  أ
ما   ذلك  :حوادث المقامرة المسؤولة والتدخالت   هذا السجل ، 

ع الحادث ؛ ــــخ ووقت وق  )أ  (تار
ل الحادث  .)ب  (تفاص

ل التدخل للرد ع الحادث ؛  )ج (تفاص
انت معروفة ؛ ل للتدخل ، إذا  ة العم ل استجا  )د (تفاص

ل الدخول   سجل المقامرة المسؤول ؛ و سج ــــخ ووقت   )هـ (تار
ل ذلك الفرد ة من ق مه طواع  .)و  (اسم الفرد إذا تم تقد

قل عن 8.2 المعلومات الموجودة   سجل المقامرة المسؤول لما ال  ان  حتفظ هذا الم  
 ذلك

لها   سجل المقامرة المسؤول سج  .أ  من ستة أشهر من يوم 
ا  8.3 كتور سخة من سجل المقامرة المسؤول إ ف ان  قدم هذا الم  س

ة عند الطلب  حول ات ال و م القمار والم  .لجنة تنظ
ان ما 8.4 ان معلومات   سجل المقامرة المسؤول إ م  قد يوفر هذا الم

ط أن تفعل هذه المعلومات  ر   عامل الدعم ألغراض التدرب والتط
ف أي شخص   .ال تتضمن اسم أو خصائص  تع

 
 
 
 
 

المقامرة المسؤولة  مدونة قواعد السلوك الخاصة 
 
 

فات   الملحق  - تع
 

فات   تع
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كة ود إ  ش  مسؤول ال  Frontier Hospitality Co-Operative Limited  ال 
دارة هذا الرمز  عداد و  .قامت ب

 
ان ل موظ  الم ل حالة ع حدة من ق م  ع  التفاعل المساعدة الُمقاسة بناءً  ع تقي . 

ل أخذ التفاعل ش  :قد 
ان • ات المتوفرة   الم و ل ع النظر   عروض األطعمة أو الم  شجيع العم

قطع اللعب عن  آلة األلعاب سمح   مما 
ة  • ان أ  هدوءا وخصوص ل )مثل الشاي أو القهوة (  م ات للعم عض المرط م   تقد

طلب  ل أن  مكن للعم ث  ان اللعب ح  جزء من م
ة  قة  ط ة   معلومات الدعم المناس

ان • ات السفر لمغادرة الم ل   ترت  مساعدة العم
معلومات عن دعم المقامرة  • د العمالء   تزو

ة ذلك  • ف م معلومات حول ك عاد الذا  وتقد ة عمل برنامج االس ف  ح ك
نامج  .الوصول إ ال

 
ع  "مخطط الوالء "ع النحو  المحدد   القسم 1.3 من القانون   .نظام الوالء 

 
ان اط المقامرة المسؤولون الموظف  المعين  لمساعدة مشغل الم صف ض : 

ان ، و • ار المقامرة   الم ل من أ  التقل
المقامرة المسؤولة  • ات الخاصة  ة والمتطل م ات التنظ  ضمان االمتثال لجميع المتطل

ان •  .الرد ع استفسارات الموظف  والعمالء حول عرض المقامرة   الم
 

ان  صف سجل المقامرة المسؤولة السجل الموجود   منطقة األلعاب ، ذلك الم
المقامرة مع العمالء ل التفاعالت المسؤولة المتعلقة  سج مكن للموظف  الوصول ل . 

 
 
بالمقامرين الخاص المساعدة مكان دعم برنامج من الموظفين الموظفين مكان دعم عمال يصف .
الذين العمالء على  التعرف • :مثل بالمسؤوليات الوفاء في  األماكن الموظفون هؤالء يساعد 
وتشجيع المكان موظفي  بين الوعي  مستوى رفع • لها واالستجابة القمار مشكلة عالمات يظهرون 
إلى  اإلحاالت  Gambler'sالمجتمع دعم وخدمات الذاتي  االستبعاد وبرامج المساعدة خدمات 
مسؤولة لعب بيئة خلق • المسؤولة بالمقامرة  الخاصة السلوك قواعد متطلبات تلبية • األخرى 
لأللعاب المسؤولة للخدمة إكمالهم ضمان • عليها ظوالحفا ) (RSGتغييرات أي تنصل .تمرين 
االتحادية التشريعات أو والية أي .صالح غير الرمز هذا تجعل ال  الرمز هذا على  تؤثر تشريعية 

 هذا  محتويات على  األسبقية لها التنظيمية الترتيبات أو
  .الشفرة 


