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قواعد سلوك المقامرة المسؤولة في مراكز المقامرة المجھزة بآالت القماراإللكترونیة 

التزام المركز بالمقامرة المسؤولة  1.

یعرض ھذا اإلعالن على مدخل قاعة القمار و/ أو عند نقطة تواجد أمین الصندوق في قاعة القمار:   

يــلتزم هــذا املــركــز بــتقديــم أعــلى مــعايــير رعــايــة الــعمالء واملــقامــرة املــسؤولــة. إن قــواعــد 
السلوك للمقامرة املسؤولة التي نتبعها تصف كيف نقوم بذلك. 

املــقامــرة املــسؤولــة تــعني أن املســتهلكني يــمارســون الــخيار املــنطقي والــعقالنــي الــقائــم 
عـلى املـعرفـة والـظروف الـخاصـة. إن املـقامـرة املـسؤولـة تـعني مـسؤولـية مشـتركـة وعـمالً 

جماعياً من قبل صانعي القمار والحكومة واألفراد واملجتمعات. 

توفر قواعد السلوك 2.

سـتتوفـر قـواعـد السـلوك لـلعمالء بـالـشكل الـمكتوب وبـمعظم لـغات الـمجتمع الـرئیسـیة عـند الـطلب. 
یـلصق إعـالن  عـلى مـدخـل قـاعـة الـقمار أو عـند نـقطة تـواجـد أمـین الـصندوق فـي قـاعـة الـقمار 

إلعالم العمالء بذلك. 

كـما إن قـواعـد السـلوك سـتكون مـتوفـرة عـلى الـموقـع اإللـكترونـي لـلمركـز فـي لـغات الـمجتمع 
المختلفة. (ھذا ینطبق فقط على المركز الذي  لدیھ موقع إلكتروني) 

بعض ھذه اللغات: 
الیونانیة •
اإلیطالیة •
الفیتنامیة •
الصینیة •
العربیة •
التركیة •
اإلسبانیة •

قواعد سلوك املقامرة املسؤولة املتبعة في جميعة النوادي االجتماعية في والية فكتوريا



!3

معلومات عن المقامرة المسؤولة 3.

یـقوم ھـذا الـمركـز بـإبـراز مـعلومـات تـتعلق بـالـمقامـرة الـمسؤولـة عـلى عـدة أشـكال بـما فـیھا، الـمنشورات والـالفـتات 
 .(EGM) الموجھة لالعب على شاشة آلة القمار اإللكترونیة (PID) واإلعالنات الضوئیة

كما یلي أمثلة عن تلك المعلومات: 

كیف تقامر بمسؤولیة (ا)

 !  !

كیف تحدد الوقت وسقف اإلنفاق وتلتزم بھما (ب)

  !    !    !

توفر خدمات المساندة  (ج)

 !
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سیاسة دفع المبالغ المكتسبة كما یلي: (د)

تـبعاً لـلقانـون تـدفـع جـمیع األربـاح اآلتـیة مـن تجـمیع الـنقاط والـتي تـصل قـیمتھا إلـى 1,000 دوالر ومـا 
فـوق بـكامـلھا بـموجـب شـیك مـصرفـي لـحساب شـخص ولـیس لـحساب دفـع نـقدي. ھـذه األربـاح ال یـمكن 

صرفھا مقابل نقاط تصرف في آالت القمار اإللكترونیة. 

حظر توفیر الدین لغرض القمار. (ه)

بـرنـامـج الـنئي بـالـنفس الـخاص بـالـمركـز. یـمكن لـلعمالء التحـدث مـع الـموظـف الـمسؤول عـن الـمقامـرة (و)
الـمسؤولـة أو الـمدیـر الـمناوب أو أخـذ نـسخة مـن كـتیب بـرنـامـج الـنئي بـالـنفس الـمعروض فـي قـاعـة 

القمار. 

مـعلومـات أخـرى تـتعلق بـالـمقامـرة الـمسؤولـة وبـما فـیھا كـیفیة الـوصـول إلـى الـموقـع اإللـكترونـي (ز)
الـحكومـي الـذي یـعالـج طـریـقة إدارة الـمال بـذكـاء www.moneysmart.gov.au أو أي مـواقـع 

حكومیة مماثلة الخاصة  بـ ’إدارة األموال‘. 
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معلومات عن ألعاب القمار 4.

إن قـواعـد كـل لـعبة مـن ألـعاب آالت الـمقامـرة اإللـكترونـیة، بـما فـیھا حـظوظ الـربـح، مـتوفـرة 
لـلعمالء مـن ضـمن الـمعلومـات الـضوئـیة لـالعـب (PID) عـلى شـاشـة اآللـة.  كـما إن الـمعلومـات 
الـخاصـة بـكیفیة قـراءة الـمعلومـات الـضوئـیة مـتوفـرة لـدى الـموظـفین و/ أو فـي الـكتیب الـخاص 

بتفسیر المعلومات الضوئیة لالعب (PID) والموجود في قاعة القمار. 
 

إستراتیجیة االلتزام المسبق 5.

إن ھـذا الـمركـز یـشجع الـعمالء الـذیـن یـلعبون عـلى آالت الـقمار اإللـكترونـیة أن یحـددوا ألنـفسھم 
الـوقـت واإلنـفاق نسـبة لـظروفـھم. ھـناك الفـتات فـي قـاعـة الـقمار وعـلى آالت الـقمار اإللـكترونـیة 

ترشد العمیل إلى تحدید الوقت وسقف اإلنفاق وااللتزام بھما. 

جـمیع آالت الـقمار اإللـكترونـیة فـي ھـذا الـمركـز تـمّكن الـالعـب مـن مـعرفـة الـمدة الـتي یـقضیھا 
وحجـم الـمبلغ الـمنفق خـالل جـلسة الـمقامـرة الـواحـدة. إن الـمعلومـات الـخاصـة بـكیفیة تـشغیل عـملیة 
مـتابـعة الـوقـت واإلنـفاق عـلى أیـة آلـة مـتوفـرة لـدى مـوظـفي الـمركـز وأیـضاً فـي كـتیب الـمعلومـات 

الضوئیة لالعب (PID) المعروض في المركز. 
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التفاعل مع العمالء 6.
  

إن مـوظـفي ھـذا الـمركـز مـلتزمـون بـتوفـیر خـدمـات عـالـیة الـجودة لـلعمالء بـصورة مسـتمرة وھـم 
دائمي اإلدراك لمسؤولیة العمالء والمركز فیما یختص بالمقامرة المسؤولة. 

لـقد عـیّن ھـذا الـمركـز مـوظـفاً مـسؤوالً عـن الـمقامـرة الـمسؤولـة / مـدیـراً مـسؤوالً عـن الـمقامـرة وھـو 
متواجد بصورة مستمرة طالما كان المركز مفتوحاً.    

فـي حـال تـقدم أي شـخص مـن مـوظـف بـخصوص مـعلومـات تـتعلق بخـدمـات خـاصـة بـمشكلة 
الـمقامـرة أو فـي حـال ظھـر عـلى أي شـخص دالئـل مـعانـاة مـن مـشكلة الـمقامـرة، فـیجب تـوجـیھ 
الـشخص مـباشـرة إلـى الـموظـف الـمسؤول عـن الـمقامـرة الـمسؤولـة / الـمدیـر الـمسؤول عـن 

المقامرة لطلب المساعدة. 

عـلى الـموظـف الـمداوم االقـتراب مـن أي عـمیل تظھـر عـلیھ عـالمـات تـوتـر أو یـتصرف بسـلوك غـیر مـقبول 
وعرض علیھ المساعدة. تتضمن عالمات التوتر الشخص الذي: 

یعّرف عن نفسھ بأن عنده مشكلة مقامرة؛ •
یظھر تصرفاً عدوانیاً أو غیر اجتماعي أو یائساً خالل ممارستھ للمقامرة؛  •
یـطلب اقـتراض الـمال مـن الـموظـفین أو مـن الـعمالء اآلخـریـن أو یسـتمر فـي •

المقامرة بعائدات الربح الكبیرة؛ 
یـقامـر یـومـیاً لـفترة طـویـلة - أي لـمدة ثـالثـة سـاعـات أو أكـثر مـن دون أخـذ قسـط •

من الراحة؛ 
یـتحاشـى الـتواصـل مـع اآلخـریـن عـند الـمقامـرة أو یـقوم بـالـتكلم المحـدود جـداً مـع •

اآلخرین أو التفاعل القلیل مع األحداث التي تجري حولھ. 

في ھذه الظروف، یمكن للموظف عرض المساعدة المالئمة استناداً للظروف الخاصة، مثالً، 

التحدث مع العمیل وتشجیعھ على أخذ قسط من الراحة؛ •
تـقدیـم لـلعمیل بـعض الـمرطـبات (مـثالً فـنجان قـھوة أو شـاي) فـي مـكان أكـثر •

ھدوءاً بمعزل عن قاعة القمار؛ 
عرض على العمیل المساعدة بتنسیق ترتیب رحیلھ عن مركز القمار. •

یـدّون أي تـفاعـل بـین الـموظـف الـمسؤول عـن الـمقامـرة الـمسؤولـة والـعمالء فـي سجـل الـمقامـرة 
الـمسؤولـة ویـتضمن الـتدابـیر المتخـذة. ھـذا السجـل ھـو محـمّي بـقانـون الـخصوصـیة. إن الـتفاصـیل 

التي یجب تدوینھا في السجل تشمل 

التاریخ وزمن الحدث أو األمر؛ •
اسم (اسماء) الموظف (الموظفین) المشارك (المشاركین)؛ •
اسم العمیل المعني (إذا توفر)؛ •
وصف عام أو تفصیلي لوقائع الحدث أو األمر؛ •
الـتدابـیر المتخـذة مـن الـموظـف (مـثالً .. تـزویـد الـعمیل بـالـمعلومـات الـمتعلقة بـ •

’مساعدة المقامر / النئي بالنفس الطوعي‘). 

قواعد سلوك املقامرة املسؤولة املتبعة في جميعة النوادي االجتماعية في والية فكتوريا
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معلومات عن برنامج الوالء للعمالء 7.

مالحظة: 

7،1  هـذا الـبند املـنصوص بـه فـي قـواعـد السـلوك لـلمقامـرة املـسؤولـة يـطبّق فـقط فـي املـراكـز 

الـــتي تـــعتنق بـــرنـــامـــج الـــوالء وهـــذا الـــوالء مـــنصوص عـــليه فـــي الـــفقرة 1،3 مـــن قـــانـــون تـــنظيم 
املقامرة.  يتمثل برنامج الوالء هذا بـ 

تتبع حجم مبالغ العميل املصروفة؛ و •
مكافآت تستند على حجم  املبالغ املصروفة. •

7،2   ال نسمح للشخص الذي ينئي بنفسه البقاء أو االلتحاق ببرنامج الوالء. 

لـدى انـضمام الـعمیل لـبرنـامـج الـوالء الـخاص بـالـمركـز أو بـعد ذلـك بـقلیل، یـعطى الـعمیل مـعلومـات 
مطبوعة تشمل 

بنود برنامج الوالء؛ و •
كیف یمكن الحصول على المكافآت؛ و •
كیف یمكن تبدیل المكافآت؛ و •
متى تنتھي صالحیة ھذه المكافآت. •

سـیجري إعـالم الـعمالء المشـتركـین فـي الـبرنـامـج عـن الـمكافـآت الـتي جـّمعوھـا بـموجـب بـرنـامـج 
الوالء وذلك عن طریق بیان خطي دوري (على األقل مرة كل سنة) حسب ما یحدده المركز.  

قواعد سلوك املقامرة املسؤولة املتبعة في جميعة النوادي االجتماعية في والية فكتوريا
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السیاسة المتبعة بالنسبة لممارسة الموظفین المقامرة 8.

** Venue	to	select	one	op,on	

Either		

** ال یـسمح لـموظـفي الـمركـز بـممارسـة الـقمار ھـنا فـي الـمركـز فــي أي وقــت، بـما فـیھ الـلعب 

على آالت القمار اإللكترونیة وكینو والرھان وشراء بطاقات الیانصیب. 

Or	

ال یحق للموظفین المقامرة خالل دوام عملھم. 
یمـكن لمـوظفـي المـركزـ ممـارسةـ المـقامرـة خاـرج أوقاـت دوام عمـلھم فيـ المـركزـ شرـط أن ال 
یـكونـوا مـرتـدیـن بـزة الـعمل وال یظھـرون بـطاقـة الـتعریـف الـشخصیة لـرخـصة الـمقامـرة وقـد تـغیبوا 

عن المركز بعد تأدیة نوبة عملھم األخیرة. 

Plus,	in	addi,on	to	either	of	the	above	alterna,ves	

تـعقد كـل سـنة دورات لـتطویـر مـقدرات الـموظـفین ومـعلومـاتـھم الـمتعلقة بـالـمقامـرة الـمسؤولـة وذلـك 
بـالتنسـیق مـع مـركـز خـدمـة مـساعـدة الـمقامـریـن المحـلیة. یـذود كـل مـوظـف جـدیـد عـند مـباشـرتـھ 
الـعمل بـرزمـة تـعلیمات تـحتوي عـلى مـعلومـات تـتعلق بـالـمقامـرة الـمسؤولـة وخـدمـات الـدعـم 

المختصة بمشاكل المقامرة. 

یـقوم الـمركـز بـتقدیـم الـمساعـدة لـكل مـوظـف یشـیر أن لـدیـھ مـشكلة مـقامـرة، وذلـك بـالـتأكـد مـن تـذویـده 
بـالـمعلومـات الـخاصـة بـمشكلة الـمقامـرة والخـدمـات الـمسانـدة الـمتوفـرة. سـوف یـحترم حـق الـموظـف 

بالخصوصیة وأي من تلك األمور لن یدّون في السجل. 

خدمات الدعم بالنسبة لمشكلة المقامرة 9.

یـلتزم الـمركـز بـالـمحافـظة عـلى روابـط قـویـة مـع خـدمـات الـدعـم المحـلیة الـمختصة بـمشكلة 
الـمقامـرة.  یـجتمع كـبار مـوظـفي ھـذا الـمركـز دوریـاً مـع خـدمـات مـساعـدة الـمقامـریـن المحـلیة ومـع 
مـوظـفي الـمركـز الـذیـن یشـرفـون عـلى الـمساعـدة.  بـعض األمـثلة عـلى كـیفیة تـواصـلنا مـع خـدمـات 

مساعدة المقامرین المحلیة ومع موظفي المساندة في المركز ھي: 
عـقد دورات تـدریـبیة دوریـة (عـلى األقـل مـرة كـل سـنة) لـلموظـفین، یـدیـرھـا مـكتب خـدمـة مـساعـدة •

المقامرین المحلي؛  
عـقد اجـتماعـات إداریـة دوریـة بـین الـمسؤول/مـدیـر الـمركـز وبـین مـكتب خـدمـة مـسانـدة مـشاكـل •

المقامرة/ أو موظفي المساندة في المركز. 

تحفظ تفاصیل ھذه االجتماعات في سجل المقامرة المسؤولة.  تتضمن تفاصیل االجتماع 
وقت وتاریخ الجلسة •
أسماء الحضور •
الموضوعات التي تمت مناقشتھا •
القرارت / بنود العمل الناتجة عن االجتماع •
تاریخ االجتماع القادم •

قواعد سلوك املقامرة املسؤولة املتبعة في جميعة النوادي االجتماعية في والية فكتوريا
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شكاوى العمالء 10.

إذا كـان ألي عـمیل شـكوى حـول كـیفیة تـطبیق قـواعـد السـلوك ھـذه، عـلیھ أن یـتقدم بـھا خـطیاً مـباشـرة إلـى مـدیـر 
الـمركـز. یـتحقق مـدیـر الـمركـز مـن جـمیع الـشكاوى الـواردة ویـتأكـد مـن أنـھا تـتعلق بـطریـقة الـعمل بـقواعـد السـلوك. 
تـوجـھ الـشكاوى الـمتعلقة بخـدمـة الـعمالء أو بـاسـتعمال آالت الـقمار إلـى مـدیـر الـمركـز / الـموظـف الـمناوب.  یـقوم 

موظفي المركز بتقدیم المساعدة للعمیل تتعلق بآلیة الشكوى إذا طلب منھم ذلك. 

سیتم التحقیق في الشكاوى المقدمة بتفھم وفي أقرب وقت.  یتم الفصل بالشكاوى على النحو التالي: 
یتم إبالغ العمیل باستالم الشكوى؛ •
إذا تـقرر عـدم الـتحقیق فـي الـشكوى الـمقدمـة ألن ال صـلة لـھا بـتطبیق قـواعـد السـلوك، یـتم •

إبالغ العمیل باألسباب؛ 
قـد یـطلب مـدیـر الـمركـز أثـناء الـتحقیق مـعلومـات مـن الـموظـف الـمعني عـن مـوضـوع •

الشكوى؛ 
على مدیر المركز التحقق أن التعامل مع العمیل جرى بعقالنیة ووفقاً لقواعد السلوك؛ •
إذا تـم الـتثبت مـن الـشكوى سـوف یـقوم مـدیـر الـمركـز بـإبـالغ الـعمیل بـاإلجـراءات الـتي سـیتم •

اتخاذھا لمعالجة ھذه المشكلة؛ 
یتم دائما تبلیغ العمیل بنتائج الشكوى؛ •
تحفظ تفاصیل الشكوى في سجل المقامرة المسؤولة؛ •
تـوضـع تـفاصـیل الـشكوى بـتصرف لـجنة تـنظیم المشـروبـات الـروحـیة وألـعاب الـقمار فـي •

والیة فیكتوریا (VCGLR) عند الطلب. 

إذا لـم یـكن بـاإلمـكان الـفصل بـالـشكوى فـي الـمركـز، تـحال إلـى مـؤسـسة الـمحكمین والـوسـطاء فـي أسـترالـیا 
(IAMA). یـمكن ألي طـرف لـھ عـالقـة بـالـشكوى االتـصال بـالـمؤسـسة. لـلبدء بـشكوى بـإمـكان أي طـرف الـذھـاب 

 Dispute Resolver) وتحــمیل اســتمارة حــل الــنزاعــات (au.org.iama.www) إلــى مــوقــع الــمؤســسة
form) ومـن ثـم تـقدیـم ھـذه االسـتمارة بـعد تـعبئتھا وتـضمینھا الـرسـم الـمطلوب إلـى الـمؤسـسة.  سـیقوم بـعدھـا  

الوسیط/الحكم باالتصال بكال الطرفین لتسھیل التوصل إلى حل. 
مـالحـظة: إن الـشكاوى الـمقدمـة لھـذه الـمؤسـسة المسـتقلة لحـلھا قـد تـكون مـكلفة. جـمیع األطـراف مـدعـوون إلـى 

محاولة حل األمور على مستوى المركز قبل طلب الوساطة المھنیة. 
  

یـجب حـفظ الـوثـائـق الـمتعلقة بجـمیع الـشكاوى ضـد قـواعـد السـلوك فـي سجـل الـمقامـرة الـمسؤولـة 
 (VCGLR) كـي تـتمكن لـجنة تـنظیم المشـروبـات الـروحـیة وألـعاب الـقمار فـي والیـة فـیكتوریـا

االطالع علیھا عند الحاجة. 

قواعد سلوك املقامرة املسؤولة املتبعة في جميعة النوادي االجتماعية في والية فكتوريا
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القاصرین 11.

یحـظر عـلى الـقاصـریـن الـمقامـرة، وھـذا یـشمل بـیع تـذاكـر وخـدمـات الـقمار لـھم. تـعرض الـالفـتات 
عـلى مـداخـل قـاعـات الـقمار محـظرة عـلى الـقصار الـدخـول. یتحـمل جـمیع الـموظـفین مـسؤولـیة 
طـلب إثـبات الـعمر إذا كـانـوا غـیر مـتأكـدیـن مـا إذا كـان عـمر الـعمیل عـلى األقـل ١٨ سـنة.  إذا لـم 
یـكن بـاإلمـكان الـتحقق مـن الـعمر مـن خـالل األوراق الـثبوتـیة، یـجب الـطلب مـن الـعمیل مـغادرة 

قاعة القمار. 

الجو العام في قاعة المقامرة  12.

سـیتم تـشجیع الـعمالء عـلى أخـذ اسـتراحـات مـنتظمة مـن الـلعب عـلى آالت الـقمار. قـد تـكون طـریـقة 
التشجیع على أشكال مختلفة من خالل إعالنات مثل 

إعالن أن استراحة الشاي الصباحیة جاھزة؛ •
إعالن سحب قرعة ألعضاء النادي؛ •
بدء نشاط معین مثل ألحان الصباح. •

تـعلق الـساعـات فـي األمـاكـن الـرئیسـیة مـن صـالـة الـقمار بـحیث یـكون الـعمالء عـلى بـینة مـن مـرور 
الـوقـت. عـلى الـموظـفین خـالل أداء عـملھم الـمداخـلة مـع الـعمالء عـندمـا یـكون ذلـك مـناسـباً.  یـمكن 

لھذه المداخلة أن تقطع حدة وطول فترة اللعب على آالت القمار اإللكترونیة. 

المعامالت المالیة 13.

إن المركز ال یقبل أن یدفع العمیل عن طریق الشیكات المصرفیة.   

یتم عرض لوحة بھذا المعنى قرب نقطة تواجد أمین الصندوق في قاعة القمار. 

أي مـبلغ دون 1000 دوالر یـربـحھ الـعمیل مـن آالت الـمقامـرة فـي ھـذا الـمركـز یـمكن دفـعھ نـقداً أو 
عـن طـریـق شـیك مـصرفـي. تـبعاً لـلقوانـین تـدفـع جـمیع األربـاح واألربـاح اآلتـیة مـن تجـمیع الـنقاط 
والـتي تـصل قـیمتھا إلـى 1,000 دوالر ومـا فـوق بـكامـلھا بـموجـب شـیك مـصرفـي لـحساب شـخص 
ولـیس لـحساب دفـع نـقدي. ھـذه األربـاح ال یـمكن صـرفـھا مـقابـل نـقاط تسـتعمل فـي آالت الـقمار 

اإللكترونیة. 

یحفظ سجل مدفوعات األرباح في قاعة القمار. 

قواعد سلوك املقامرة املسؤولة املتبعة في جميعة النوادي االجتماعية في والية فكتوريا
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الدعایة والترویج 14.

إن جـمیع أشـكال اإلعـالنـات الـغیر مـوجـھة لـشخص مـعین عـن آالت الـقمار اإللـكترونـیة ومـنتجاتـھا 
ھي ممنوعة في والیة فیكتوریا.   

جـمیع اإلعـالنـات لـغیر آالت الـقمار اإللـكترونـیة الـتي یـقوم بـھا ھـذا الـمركـز أو الـتي تـقام نـیابـة عـن 
ھـذا الـمركـز یـجب أن تـمتثل  لـقواعـد اإلعـالنـات األخـالقـیة الـتي تـبنتھا الجـمعیة األسـترالـیة 

 (http://www.aana.com.au/pages/codes.html) .الوطنیة للمعلنین

كـل مشـروع إعـالن أو تـرویـج مـقترح یـتم قـیاسـھ مـقابـل قـائـمة ضـوابـط مـنبثقة مـن قـواعـد األخـالق 
المتبعة من الجمعیة األسترالیة الوطنیة للمعلنین. 

كذلك، وقبل نشر اإلعالن، تقوم اإلدارة بمراجعة جمیع مواد الدعایة والترویج للتأكد من أنھا 
غـیر زائـفة أو مـضللة أو خـادعـة بـالنسـبة الحـتماالت الـربـح أو الـجوائـز أو حـظوظ •

الفوز؛ 
غیر مسیئة أو غیر معیبة بطبیعتھا؛ •
ال تعطي انطباعاً بأن المقامرة ھي إستراتیجیة معقولة لتحسین الوضع المالي؛ •
ال تروج الستھالك الكحول عند شراء تذاكر القمار؛ •
عدم إدراج اسم أي شخص فائز في أي إعالن من دون أخذ موافقتھ المسبقة. •

قواعد سلوك املقامرة املسؤولة املتبعة في جميعة النوادي االجتماعية في والية فكتوريا
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تطبیق قواعد السلوك 15.

إن قـواعـد السـلوك ھـي جـزء مـن رزمـة مـعلومـات تـعطى لـكل مـوظـف جـدیـد فـي فـترة تـأھـیلھ عـند 
مـباشـرتـھ الـعمل. لـقد تـلقى الـموظـفون تـدریـباً عـن أھـداف ومـحتویـات وطـریـقة تـطبیق قـواعـد 

السلوك. 

جـمیع الـقضایـا الـمرفـوعـة الـخاصـة بـقواعـد السـلوك مـن قـبل الـموظـفین أو الـعمالء یـجب تـوجـیھھا 
إلى الموظف المسؤول عن المقامرة المسؤولة/ مدیر المركز المناوب لمعالجتھا. 

سـتقوم إدارة الـمركـز بـالـتنویـھ بـالـموظـفین الـذیـن یـساعـدون فـي تـطبیق واعـتماد قـواعـد السـلوك 
بشكل فعال.  

مراجعة قواعد السلوك 16.

یـتم مـراجـعة ھـذه الـقواعـد سـنویـاً لـضمان امـتثالـھا لـقانـون تـنظیم ألـعاب الـقمار وألي تـوجـیھات 
وزاریـة.  كـما یـتم بـنفس الـوقـت مـراجـعة طـریـقة عـمل وفـعالـیة قـواعـد السـلوك خـالل األشھـر الـ١٢ 
الـمنصرمـة.  تـشمل الـمراجـعة أخـذ ردود الـفعل مـن جـمیع األشـخاص ذوي الـصلة، بـما فـیھم 

موظفي المركز والعمالء وخدمات الدعم المختصة بمشاكل المقامرة.  

یـتم تـسجیل جـمیع الـتعدیـالت الـمطلوبـة لـلممارسـات الـحالـیة فـي الـمركـز ومـن ثـم تـطبیقھا كـلما كـان 
ذلـك مـمكناً.  تسّجـل جـمیع الـتعدیـالت فـي سجـل الـمقامـرة الـمسؤولـة لـلمركـز. أي تـعدیـالت مـقترحـة 
لـقواعـد السـلوك یـجب أن تـخضع لـموافـقة لـجنة تـنظیم المشـروبـات الـروحـیة وألـعاب الـقمار فـي 

.(VCGLR) والیة فیكتوریا

قواعد سلوك املقامرة املسؤولة املتبعة في جميعة النوادي االجتماعية في والية فكتوريا


