
Chơi vui và 
giải trí!
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Chơi vui và giải trí!
Chúng tôi, Spielbank- Sòng bạc Berlin, mong muốn đây 
luôn là phương châm phục vụ khách hàng của mình.

 
Ngoài việc mang tính chất  là một hoạt động giải trí và thư giãn 
hấp dẫn, các trò chơi may rủi cũng chứa nguy cơ tiềm ẩn khiến từ 
chơi vui bỗng trở nên nghiêm trọng và người chơi có nguy cơ bị mất 
kiểm soát.

Việc mất kiểm soát  thường xảy ra một cách khó phát hiện.  
Bạn  thấy thế nào?

Khi bạn cảm  thấy...

• thường xuyên bị thua nhiều hơn số tiền định chơi ban đầu

•  ngày càng khó dứt bỏ cuộc chơi giữa chừng

• ngày càng muốn đặt cược cao hơn  để mong gỡ lại

• nói dối bạn bè, người thân về việc mình chơi cờ bạc

• mất khả năng kiểm soát hành vi khi chơi của mình...

... thì đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi!

Ở đây, chúng tôi có ba ủy viên tư vấn bảo trợ người chơi.

Họ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn về việc sử dụng các trò chơi 
may rủi với tinh thần trách nhiệm cao. Nếu có nhu cầu, bạn cũng có 
thể được cung cấp các thông tin về các chủ đề nghiện cờ bạc, biện 
pháp tự cấm mình chơi hay các biện pháp cấm chơi khác, cũng như 
hệ thống trợ giúp người chơi trong khu vực.

SBạn có thể liên lạc với các ủy viên tư vấn bảo trợ người chơi của 
chúng tôi theo số điện thoại (030) 255 99 130 hoặc  
spielerschutz@spielbank-berlin.de.



Bạn có nguy cơ bị nghiện chơi không?
Trích từ  Grüsser & Albrecht (2007). Rien ne va plus - wenn 
Glücksspiele Leiden schaffen. Bern, Huber-Verlag. 

Hãy dà nh chút thời gian để kiểm tra hành vi chơi của bạn:

1. Đã có những lúc là thi thoảng bạn nhất quyết phải chơi bằng 
được mặc dù ban đầu bạn không có ý định hoặc không hề 
muốn chơi chưa?

2. Bạn đã bao giờ cố gắng bỏ chơi nhưng không thành công chưa

3. Bạn đã từng thường xuyên bị lỡ hẹn, bỏ hẹn vì mải chơi không? 

4. Bạn có hay đi chơi, cờ bạc đặc biệt là khi bạn đang buồn chán, 
căng thẳng hoặc tâm trạng không vui? 

5. Bạn có lo lắng về tiền bạc vì các khoản phí chơi, cờ bạc của 
mình không?

6. Bạn có mâu thuẫn trong gia đình vì chơi quá nhiều không?

7. Hiện tại bạn có dành tiền hay thời gian nhiều hơn cho chơi cờ 
bạc so với trước đây không?

8. Nếu bạn không được chơi, cờ bạc, bạn có cảm thấy bồn chồn, 
cáu kỉnh hoặc có các triệu chứng khó chịu trong người không?

9. Bạn có bị ức chế, đau khổ vì hành vi cờ bạc của mình không?

10. Bạn có tin là mình có thể „bẻ khóa“ được hệ thống trò chơi 
không?

11. Bạn có thường chỉ nghĩ xoay quanh các con số, kết hợp giữa 
chúng, về khoản lời hay gỡ vốn bị mất không?

12. Bạn có đang cố che giấu việc mình mê chơi, cờ bạc không?

Nếu bạn trả lời “có” từ ba câu hỏi  trở lên, thì bạn cần suy nghĩ lại về 
hành vi chơi, cờ bạc của mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi!  
(030) 255 99 130 
www.spielerschutz-berlin.de 
spielerschutz@spielbank-berlin.de



Chương trình trợ giúp:
Tại đây bạn sẽ được tư vấn nặc danh và miễn phí:

Điện thoại của Trung tâm tư vấn giáo dục sức khỏe Liên bang 
(BZgA): 
0800-1 37 27 00 
Thứ hai đến thứ năm từ 10:00 đến 22:00 giờ 
Thứ sáu đến chủ nhật từ 10:00 đến 18:00 giờ 
hoặc trực tuyến: www.check-dein-spiel.de

Các nơi trợ giúp trong khu vực:
„CAFÉ BEISPIELLOS“ 
Wartenburgstraße 8, 10963 Berlin-Kreuzberg 
(030) 666 33 955

Aufbruch Neukölln e. V. (Tiếng Thổ nhĩ kỳ/Ả rập) 
Uthmannstraße 19, 12043 Berlin 
(030) 609 28 104

Nơi liên hệ, giúp đỡ lẫn nhau:
Glücksspielsucht-Hilfe e.V.  
Krumme Straße 92, 10585 Berlin 
0176 438 10 802 
www.gluecksspiel-sucht-hilfe.de 

Nơi liên hệ, giúp đỡ lẫn nhau khác: 
Spielfrei-Berlin Spielsucht, Spandau 
Liên hệ: Gerd Kaczmarek, (030) 25 04 25 45

Nơi liên hệ, giúp đỡ lẫn nhau Lichtenberg  
– Horizont Hohenschönhausen – 
Ahrenshooper Str. 5 
13051 Berlin 
(030) 9621033 
www.selbsthilfe-lichtenberg.de

Các thông tin và địa chỉ khác có thể hỏi trực tiếp tại 
trụ sở của chúng tôi: 
(030) 255 99 130 oder spielerschutz@spielbank-berlin.de
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*Công thức Hạnh phúc theo Dr. Robb Rutledge, UCL


