
800.522.4700
ksgamblinghelp.com 800.522.4700

ksgamblinghelp.com

Kansas Social and Rehabilitation Services
Kansas Racing & Gaming Commission

Kansas Lottery
Kansas Coalition on Problem Gambling

Kansas Department of Corrections
Boot Hill Casino & Resort in Dodge City
Hollywood Casino at Kansas Speedway

Kansas Star Casino in Mulvane
Ford County Community Representative

Wyandotte County Community Representative
Sumner County Community Representative

CÓ VẤN ĐỀ 
VỚI CỜ BẠC?

Hãy gọi cho Đường Dây Trợ Giúp Cờ Bạc 
Có Vấn Đề miễn phí và bí mật. Hoạt động 

24 giờ mỗi ngày.

Được tài trợ bởi Quỹ Tài Trợ Nghiện 
Ngập và Cờ Bạc Có Vấn Đề Kansas 

Đường Dây Trợ Giúp Cờ Bạc Có Vấn Đề Kansas

Được tài trợ bởi Liên Minh Cờ Bạc Có 
Trách Nhiệm Kansas

Các Thành viên của Liên Minh Cờ Bạc Có Trách 
Nhiệm Kansas



  

 

 

Cờ bạc có thể trở thành vấn đề cho bất kỳ ai và 
ảnh hưởng có thể rất lớn, nhưng luôn có sẵn sự 
giúp đỡ.

Hỏi sự giúp đỡ là bước đầu tiên. 
Bạn không phải thực hiện điều này một mình. 

Có những nhân viên chuyên nghiệp giúp đỡ và 
trả lời các câu hỏi của bạn 24 giờ mỗi ngày.

Có điều trị MIỄN PHÍ.
Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết có vấn đề cờ bạc, 
hãy gọi cho số 800.522.4700.

Với hầu hết mọi người, cờ bạc là một thú vui và có 
thể là một dạng giải trí mang tính vui vẻ.  Các hoạt 
động cờ bạc bao gồm những trò như:

• Máy đánh bạc tự động và trò chơi tại 
sòng bạc 

•  Xổ số hoặc thẻ cào 
•  Cá cược thể thao 
•  Chơi bài và súc sắc 
•  Cờ bạc trên mạng hoặc trên internet 
•  Đua xe, chó hoặc ngựa, hoặc 
•  Cá độ thể thao theo nhóm

Tuy nhiên, khi trò cờ bạc ra ngoài tầm kiểm soát 
và trò chơi không còn mang ý nghĩa thắng nữa 
mà là có đủ tiền để tiếp tục chơi, điều này có thể 
dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. 

Cờ bạc có vấn đề có thể dẫn đến: 
• Nợ tiền 
• Các mối quan hệ bị hủy hoại 
• Mất việc 
• Mất lòng tự trọng 
• Dính dáng đến hoạt động tội phạm 
• Trầm cảm và thậm chí tự sát

Nếu cờ bạc không còn là trò chơi vui nữa,  
hãy tự hỏi những câu hỏi sau:

  1.  Bạn đã bao giờ mất thời gian làm việc hoặc học tập vì cờ bạc 
chưa? 

   2.  Cờ bạc đã bao giờ khiến cho cuộc sống tại gia đình bạn 
không hạnh phúc chưa? 

   3.  Cờ bạc có làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn không? 
   4.  Bạn đã bao giờ cảm thấy hối tiếc sau khi chơi cờ bạc chưa? 
   5.  Bạn đã bao giờ chơi cờ bạc để kiếm tiền để trả nợ hoặc giải 

quyết các khó khăn về tài chính chưa? 
   6.  Cờ bạc có làm giảm tham vọng hoặc hiệu suất của bạn 

không? 
   7.  Sau khi bị thua bạc, bạn có cảm thấy bạn phải quay lại sớm 

nhất có thể và thắng lại những khoản bị mất không? 
   8.  Sau khi thắng bạc, bạn có thấy ham muốn mạnh mẽ quay lại 

và thắng nhiều hơn không? 
   9.  Bạn có thường xuyên chơi bạc cho đến khi thua nhẵn túi 

không?
 10.  Bạn đã bao giờ mượn tiền để chơi bạc chưa?
 11.  Bạn đã bao giờ bán bất kỳ thứ gì để có tiền chơi bạc chưa?
 12.  Bạn có thấy miễn cưỡng sử dụng “tiền đánh bạc” cho các chi 

tiêu bình thường không?
 13.  Cờ bạc có khiến cho bạn không quan tâm đến hạnh phúc 

của chính bạn hoặc gia đình bạn không?
 14.  Bạn đã bao giờ chơi bạc lâu hơn so với dự định chưa?
 15.  Bạn đã bao giờ chơi bạc để thoát khỏi nỗi lo sợ, rắc rối, nhàm 

chán hoặc cô đơn chưa?
 16.  Bạn đã bao giờ phạm tội, hoặc cân nhắc phạm tội, một hành 

vi phạm pháp để có tiền chơi bạc chưa?
 17.  Chơi bạc có khiến cho bạn khó ngủ không?
 18.  Những trận cái nhau, thất vọng hoặc thất bại có tạo ra 

trong bạn lòng ham muốn chơi bạc không?
 19.  Bạn đã bao giờ thấy ham muốn tôn vinh vận may bằng 

một vài giờ chơi bạc chưa?
 20.  Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tự hủy hoại hoặc tự sát do 

hậu quả của việc đánh bạc chưa?

Nếu bạn trả lời CÓ với ít nhất bảy (7) câu hỏi trên,  
bạn có thể có vấn đề với cờ bạc.

* Được in lại với sự cho phép của Gambler’s Anonymous® Twenty Questions

Được chỉnh sửa vào Tháng Ba 2011 


