Cờ bạc đã trở
thành vấn đề
chưa?

Hãy kiểm soát cuộc sống của bạn...

		 ngừng chơi cờ bạc.
Quyết định là của bạn.
Vấn đề về cờ bạc không chỉ dừng lại với bạn.
Tác động có thể lớn hơn nhiều, ảnh hưởng đến
các mối quan hệ của bạn với gia đình, bạn bè
và nhà tuyển dụng. Cờ bạc có thể làm cho họ
ngại ngùng, đau khổ và tức giận vì họ không
hiểu được hành vi của bạn. Nếu không có sự
giúp đỡ những phí tổn đối với bạn có thể là
sự tàn phá – nợ nần tiền bạc, vấn đề gia đình,
mất việc và thậm chí trách nhiệm hình sự. Bạn
không thể chơi trò chơi nữa vì trò chơi đang
chơi lại bạn.

Luôn có sự giúp đỡ, nếu bạn muốn.

Chương Trình Tự Bỏ Tự Nguyện được quản lý bởi Ủy
Ban Đua Xe và Cờ Bạc Kansas.
Bạn có thể nhận thêm thông tin bằng cách liên hệ:

Ủy Ban Đua Xe và Cờ Bạc Kansas

785.296.5800
Hoặc

Đường Dây Trợ Giúp Cờ Bạc Có Vấn
Đề Kansas

800.522.4700

Tự Bỏ Tự Nguyện

ksgamblinghelp.com
KRGC Ủy Ban Đua Xe và Cờ Bạc Kansas

Hãy tự hỏi những câu hỏi này:
1. Bạn có mất thời gian làm việc vì chơi cờ bạc không?
2. Cờ bạc có làm cho cuộc sống gia đình bạn không hạnh
phúc không?
3. Cờ bạc có 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 và 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 hoặc rắc
rối 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 có thể trả lời có cho 7 câu hỏi trở
lên, bạn có thể có vấn đề với cờ bạc.

Chương Trình Tự Bỏ Tự Nguyện Kansas
Nếu bạn thấy bản thân chơi cờ bạc quá nhiều, hoặc bạn không còn cảm thấy nó là trò chơi nữa, đăng ký tham gia
Chương Trình Tự Bỏ Tự Nguyện (VEP) có thể là bước đầu tiên để kiểm soát việc chơi cờ bạc của bạn. Với VEP, bước
dũng cảm này có thể khoảnh khắc xác định trong việc dành lại sự kiểm soát cuộc sống của bạn.

Chương trình hoạt động như thế nào?
• Những người tham gia VEP đồng ý tự kiềm chế không vào bất kỳ sòng bạc nào thuộc quyền sở hữu của
nhà nước tại Kansas.
• Người tham gia phải hoàn thành đơn yêu cầu với sự tự nguyện của chính bản thân và không chịu tác
dụng của bất kỳ loại đồ uống có cồn nào, các chất bị kiểm soát hoặc thuốc kê đơn.
• Thông tin về người tham gia chương trình được giữ bí mật chặt chẽ và sẽ chỉ được công bố cho lực
lượng an ninh sòng bạc với mục đích thực thi.
• Người tham gia có thể chọn tự bỏ trong hai năm hoặc cả đời. Sau khi đã chọn khoảng thời gian, khoảng
thời gian này có thể được tăng lên nhưng không thể giảm đi. Sau khi kết thúc khoảng thời gian đã chọn,
người tham gia có thể được loại bỏ khỏi danh sách bằng cách gửi yêu cầu cho Ủy Ban Đua Xe và Cờ Bạc
Kansas.
• Những người tham gia VEP sẽ được loại bỏ khỏi danh sách tiếp thị của từng sòng bạc và sẽ không đủ
điều kiện được hưởng khuyến mại, tín dụng hoặc vé miễn phí.
• Những người tham gia VEP được thấy trong một sòng bạc thuộc quyền sở hữu của nhà nước tại Kansas
sẽ được yêu cầu ra khỏi sòng bạc và có thể bị bắt vì sự xâm phạm mang tính hình sự.
• Nếu phát hiện một người tham gia VEP thắng giải xổ số, số tiền thắng sẽ bị tịch thu và cho vào quỹ
nghiện ngập và cờ bạc có vấn đề.
• Các sòng bạc có thể quyết định cấm vĩnh viễn người tham gia VEP vào khu vực của họ.

Làm thế nào để đăng ký?
Các cá nhân quan tâm đến việc tham gia chương trình có thể đăng ký tại bất kỳ sòng bạc nào thuộc quyền sở
hữu của nhà nước bằng cách đến gặp nhân viên an ninh mặc đồng phục hoặc đại diện KRGC và cho họ biết
bạn quan tâm đến VEP, hoặc bạn có thể đăng ký tại Ủy Ban Đua Xe và Cờ Bạc tại Topeka bằng cách gọi cho số

785.296.5800.

