الربنامج الطوعي
لإلقصاء الذايت
يف كازينو نوفا
سكوشا

يعترب الربنامج الطوعي لإلقصاء الذايت خطوة أوىل هامة للتحكم
برغبتك يف املقامرة.

للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة:

gamingns.ca

توفر شبكة دعم املقامرة املسؤولة املساعدة عرب شبكة االنرتنت والهاتف لسكان
نوفا سكوشا وعائالتهم الذين قد يعانون من مخاوف ناجمة عن املقامرة .إن
هذه الخدمة مجانية ،رسية ومتوفرة عىل مدار الساعة 7 ،أيام يف األسبوع.

 1-888-347-8888أو  711للوصول إىل الهاتف النيص TTY
gamblingsupportnetwork.ca

للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة :

YOURBESTBET.ca

ماذا يحدث بعد التحاقي بالربنامج الطوعي
لإلقصاء الذايت؟
إذا كنت عضوا ً يف نادي الالعبني ،سيُطلب منك إعادة بطاقتك التي يصار إىل
إلغائها عىل الفور .كام سيتم حذف اسمك من قوائم التسويق حتى ال يتصل
بك الكازينو يف املستقبل .وإذا حاولت زيارة مواقع الكازينو بعد انضاممك
إىل الربنامج الطوعي لإلقصاء الذايت ،فإن موظفي األمن يتمتعون بصالحية
منعك من الدخول ومرافقتك إىل خارج املبنى.

ما الذي سيتم إبعادي عنه بالضبط؟
ستُمنع من دخول مباين كازينو نوفا سكوشا يف مدينتي هاليفاكس وسيدين
مبقاطعة نوفا سكوشا .ويشتمل ذلك عىل صاالت األلعاب واملطاعم وأماكن
الرتفيه التي تتضمنها هذه املباين .غري أن ذلك لن يشمل “سنرت  ”200الكائن
يف سيدين.

ما هي الجهات التي سيتم تبليغها؟
إن املشاركة يف برنامج اإلقصاء الذايت هو أمر طوعي متاماً وال ميكن ألحد
سواك أن يقوم به .لن يطلع عىل املعلومات التي يت ّم جمعها حولك وحول
مشاركتك يف الربنامج سوى العاملني املرشفني يف الكازينو عىل الربنامج
ستسل نسخة عن معلوماتك إىل شعبة
الطوعي لإلقصاء الذايت .إىل ذلكُ ،
املقامرة والكحول والوقود والتبغ التابعة لحكومة نوفا سكوشا ،وهو الجهاز
املعني بتنظيم ألعاب القامر يف املقاطعة.

متى تنتهي صالحية طلب اإلقصاء الذايت؟
يبقى الحظر الذايت ساري املفعول ما دام الالعب يرغب يف ذلك ،إال أنه ال
يسمح بإبطال هذا الحظر إال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز
التنفيذ.

ما هو الربنامج الطوعي لإلقصاء الذايت؟
يتيح لك هذا الربنامج منع نفسك طوعاً من الدخول إىل مواقع كازينو
نوفا سكوشا يف هاليفاكس وسيدين .فبعد تعبئة االستامرة والتقاط صورة
فوتوغرافية لك ،ستسمح ملوظفي األمن يف كازينو نوفا سكوشا مبساعدتك
عىل البقاء بعيدا ً عن مواقع الكازينو .أظهرت األبحاث أن اإلقصاء الطوعي
املقرون بالعالج هو من الوسائل الناجعة لإلقالع عن املقامرة .يتوىل كازينو
نوفا سكوشا توفري هذا الربنامج الذي يعترب خطوة أوىل هامة للتحكم
برغبتك يف املقامرة.

كيف أشارك يف الربنامج؟
كل ما يتعني عليك القيام به هو زيارة “مركز موارد املقامرة املسؤولة” أو
التحدث مع أحد العاملني يف كازينو نوفا سكوشا.

هل يجوز لشخص آخر تسجييل يف الربنامج
بالنيابة عني؟
أنت الوحيد الذي تستطيع منع نفسك طوعاً من الدخول إىل مرافق كازينو
نوفا سكوشا مستخدماً الربنامج الطوعي لإلقصاء الذايت.

ما هي إجراءات التسجيل يف الربنامج؟
ستلتقي بأحد املوظفني العاملني يف الكازينو املدربني عىل معالجة طلبات
اإلقصاء الذايت ،وسيتوىل توجيهك يف أجواء من الخصوصية .سيطلب منك
إبراز بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية ،تعبئة “استامرة طلب اإلقصاء
الطوعي” وتوقيعها ،كام سيقوم بالتقاط صورة لك.

YOURBESTBET.ca

