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مدونة القواعد السلوكیة المقامرة المسؤولة التحاد الخدمات واالسترجاع 

 2018نسخة محدثة بتاریخ الخامس عشر من أكتوبر 

 بعض التعاریف .1
 "قاعدة" تعني ھذه القاعدة السلوكیة للمقامرة المسؤولة  •
 "إي جي إم" یعني آلة مقامرة إلكترونیة •
"إي إف تي" یعني مرفق تحویل األموال االلكتروني المقدمة ربما من قبل الفروع الثانویة لمخصصات   •

 آلة المقامرة اإللكترونیة
 "أي سي أر بي" تعني عملیة حل الشكاوى المستقلة  •
 نامج الوالء" یعني برنامج یُمنح بموجبھ الشخص نقاطاً للعب بآلة المقامرة اإللكترونیة"بر  •
 "المعاییر الوزاریة" تعني تكلیف إعالن والفتات ومعاییر المقامرة المسؤولة المطلوبة بموجب القانون" •
ً 18"قاصر" تعني الشخص الذي یقل عمره عن ثمانیة عشر (•  ) عاما
الشخص المعین الذي قد یكون مسؤوالً عن تقدیم معلومات عن القانون إلى "الشخص المرشح" یعني    •

 الزبائن في جمیع األوقات التي یقدم فیھا الفرع الثاني منتجات وخدمات المقامرة
 "الزبائن" تعني عمالء وأعضاء وزوار الفرع الثانوي  •
 ونیة"بي آي دي" تعني عرض معلومات الالعب على شاشات آلة المقامرة اإللكتر  •
"موظف المقامرة المسؤول" یعني الشخص المسؤول عن إدارة القانون وعملیة حل الشكاوى المستقلة  •

 في الفرع الثانوي
"سجل حوادث المقامرة المسؤولة" أو ( آر جي آي أر) یعني السجل الذي یحتفظ بھ الفرع الثانوي   •

نة ویمكن أن یحتوي في نفس الوقت والذي یسجل فیھ الفرع الثانوي المعلومات المطلوبة بموجب المدو
 على سجل حادث الكحول المسؤول

 (اإلصدار الحالي) 2003> الفكتوري 196> "قانون تنظیم المقامرة" </196"القانون" یعني < •
 (اإلصدار الحالي) 2015> الفكتوریة 205> لوائح المقامرة </205"اللوائح" تعني < •
 "الفرع الثانوي" یعني ھذا الفرع الثانوي •
"یوبالي" تعني البرنامج الفیكتوري على مستوى الوالیة والذي یسمح للزبون بتحدید وقت و / أو و •

 حدود مال لعبة المقامرة على آلة المقامرة االلكترونیة.

 مدونة القواعد السلوكیة للمقامرة المسؤولة .2

ھذا الفرع الثانوي التحاد االسترجاع والخدمات ملتزم بأغراض وأھداف اتحاد الخدمات واالسترجاع.  وتشمل األغراض 
مثل رعایة ومساعدة المحاربین القدامى وعائالتھم والمشاركة وااللتزام تجاه أعضاء المجتمع المحلي.  یقبل الفرع الثانوي 

وي، بما في ذلك اإلشراف المسؤول على المقامرة واألنشطة المرتبطة بھا. مسؤولیة رعایة أعضائھ وزوار الفرع الثان
 التالي ھو مدونة القواعد السلوكیة للمقامرة المسؤولة للفرع الثانوي.  

 التزام الفرع الثانوي بالمقامرة المسؤولة .3

مدروسة ویمكنھم ممارسة "المقامرة المسؤولة في بیئة منظمة ھي عندما یكون لدى المستھلكین خیارات 
خیار عقالني ومعقول استناداً إلى ظروفھم.  وتعني مسؤولیة مشتركة مع العمل الجماعي من قبل صناعة 

 المقامرة والحكومة واألفراد والمجتمعات.

 یلتزم الفرع الثانوي بھذه السیاسة كجزء من التزامھ برعایة أعضائھ والمجتمع".

غرفة المقامرة و / أو في محطة أمین الصندوق في غرفة المقامرة.  یمكن أیضاً  ھذه الرسالة معروضة عند مدخل
 عرض الرسالة على موقع الفرع الثانوي (عند االقتضاء).

 توافر مدونة القواعد السلوكیة .4

سیتم توفیر ھذه المدونة في شكل مكتوب، بما في ذلك لغات المجتمع الرئیسیة للعمالء عند الطلب.  یتم عرض 
 عالمة تنصح العمالء بھذا عند مدخل غرفة المقامرة أو مكتب أمین الصندوق في غرفة المقامرة.
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ستتاح المدونة أیضاً بلغات مجتمعیة في موقع شركة اتحاد الخدمات واالسترجاع في أسترالیا ( فرع فیكتوریا) 
 www.rslvic.com.au 

 ستشمل اللغات: 
o الیونانیة
o اإلیطالیة
o الفیتنامیة
o الصینیة
o العربیة
o التركیة
o اإلسبانیة

المدونة مدعومة بدلیل السیاسات واإلجراءات المسؤولة عن المقامرة والذي یتم تقدیمھ إلى كل موظف في الفرع 
 الثانوي عند البدء بالعمل.

واالسترجاع على موقع الفرع الثانوي (عند كما تتاح مدونة القواعد السلوكیة للمقامرة المسؤولة التحاد الخدمات 
 االقتضاء).

 معلومات المقامرة المسؤولة .5

 بموجب القانون و / أو المدونة، عندما یطلب من الفرع الثانوي:

 تقدیم المعلومات للزبائن  .أ

 و / أو جعل المعلومات متاحة للزبائن  .ب

 و / أو عرض المعلومات .ج

 سیقوم الفرع الثانوي بذلك عن طریق: 

عرض معلومات المقامرة المسؤولة بمجموعة واسعة من األشكال، بما في ذلك كتیبات المعلومات    •
والملصقات وآالت المقامرة اإللكترونیة على شاشة عرض معلومات الالعبین، بما في ذلك المعلومات 

 المطلوبة بموجب القانون واللوائح.

 علومات متاحة بسھولة للزبائن لیأخذوا بمبادرتھم الخاصة أو عند الطلبوجود كتیبات م •

 و / أو جعل المعلومات متاحة على موقع الفرع الثانوي (عند اإلقتضاء)،  •
 (أیھما یكون األنسب واألكثر فاعلیة). 

 كما سیتم توفیر المعلومات التالیة حول المقامرة المسؤولة للزبائن:

 بمسؤولیة.كیف تقامر  .أ

كیفیة صنع وحفظ قرار ما قبل االلتزام، بما في ذلك كیفیة الوصول وإلى نظام االلتزام عن طریق  .ب
 یوربالي واستخدامھ.

 الشروط التي یجب أن یتم بموجبھا دفع المكاسب عن طریق الشیك و / أو التحویل اإللكتروني لألموال. .ج

 المقامرة.حظر تقدیم االئتمان أو إقراض المال ألغراض  .د

 كیف یمكن للمقامرین وعائالتھم أو أصدقائھم العثور على خدمات دعم المقامرة وبرامج االستبعاد الذاتي:  .ه
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" التابع لحكومة الكومنولث MoneySmartكیفیة الوصول إلى موقع "  .و
www.moneysmart.gov.au (أو موقع مماثل للمیزانیة الحكومیة المألوفة) 

 . www.responsiblegambling.vic.gov.auالمقامرة الخاص بالمشكلة الفیكتوريموقع دعم  .ز

في الحاالت التي یكون فیھا لدى الفرع الثانوي موقع على شبكة اإلنترنت وروابط في مواقع الویب المذكورة 
 أعاله تعرض على موقع الفرع الثانوي.

ً معلومات للزائرین في غرف  ة المقامرة حول المحفزات التي قد تؤدي إلى زیادة یوفر ھذا الفرع الثانوي أیضا
 اإلنفاق على المقامرة.  

 
 تشمل ھذه:

 المقامرة في كل یوم أو إیجاد صعوبة في التوقف عند وقت اإلغالق.أوالً. 
 المقامرة لفترات طویلة، أي لمدة ثالث ساعات أو أكثر دون انقطاع.ثانیاً. 
المقامرة والتواصل الضعیف جداً واالستجابة لألحداث التي تحدث تجنب االتصال أثناء ثالثاً. 

 حول الالعب.
محاولة اقتراض األموال من الموظفین أو العمالء اآلخرین أو االستمرار في المقامرة رابعاً. 

 بعائدات تحقق مكاسب كبیرة.
 السلوك العدواني أو المعادي للمجتمع أو االنفعالي أثناء المقامرة.خامساً. 

 محاولة استعادة ربح ما تم فقده.ادساً. س
 المقامرة عند الشعور بالتوتر أو الحزن.سابعاً. 
 فقدان السیطرة بسبب الكثیر من الكحول.  ثامناً. 

 

 معلومات حول المقامرة .6
 
إن القواعد لكل آلة مقامرة إلكترونیة، بما في ذلك فرص الفوز متوفرة من خالل االنتقال إلى شاشات عرض 
معلومات الالعب على اآللة.  تتوفر معلومات حول كیفیة عرض شاشات معلومات الالعب من أحد أعضاء فریق 

 العمل و / أو من خالل قراءة كتیب عرض معلومات الالعب المتوفر داخل غرفة المقامرة كحد أدنى.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 استراتیجیة ما قبل االلتزام .7
 

الثانوي العمالء الذین یلعبون بآالت المقامرة اإللكترونیة على تحدید الوقت والمال وفقاً لظروفھم.  یشجع ھذا الفرع 
تشیر اإلشارات الموجودة في غرفة المقامرة وفي آالت المقامرة اإللكترونیة إلى قیام العضو أو الزائر بضبط الحد 

 واالحتفاظ بھ.
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انوي الالعب من تتبع الوقت ومقدار األموال التي تنفق أثناء جلسة تمكن كل آلة مقامرة إلكترونیة في الفرع الث

اللعب عن طریق الوصول إلى شاشة عرض معلومات الالعب.  تتوفر معلومات حول كیفیة تنشیط تتبع الجلسة 
من موظفي الفرع الثانوي ومنشورات عرض معلومات الالعب المعروضة في الفرع الثانوي التحاد الخدمات 

 ع.واالسترجا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لعب آلة مالیّة في ود قیت و / أو قد ویدتحن مص أیضاً لشخثانوي الرع الفافي تمّكن اتحاد الخدمات واإلسترجاع 
یمكن الحصول على معلومات ومساعدة الیة.  ولوى اعلی مستم یوربالي اظنل خالن مالمقامرة اإللكترونیة 

الفرع الثانوي أو عن طریق الوصول إلى الموقع اإللكتروني بشأن كیفیة التسجیل في یوربالي من الموظفین في 
www.yourplay.com.au 

 
 برنامج االستبعاد الذاتي للفرع الثانوي .8

 
یوفر ھذا الفرع الثانوي برنامج استبعاد ذاتي.  للحصول على معلومات حول البرنامج، یمكن للعمالء التحدث مع 

المقامرة أو الحصول على نسخة من كتیب االستبعاد الذاتي المعروض في موظف المقامرة المسؤول / مدیر خدمة 
 غرفة المقامرة.   یجب توفیر المواد المتعلقة باالستبعاد الذاتي في الفرع الثانوي التحاد الخدمات واالسترجاع.

 
االتصال تعرض شاشات العرض في الفرع الثانوي بشكل دوري نصائح مسؤولة عن المقامرة ومعلومات تفاصیل  

لخدمات دعم مشكلة المقامرة. (ینطبق ھذا فقط عندما یكون لدى الفرع الثانوي التحاد الخدمات واالسترجاع شاشات 
 عرض قادرة على عرض ھذه المعلومات.)

 
 معلومات برنامج والء العمالء .9

 
للزبائن الذین یقدمون تفاصیل  عندما یتم تقدیم برنامج والء العمالء من خالل ھذا الفرع الثانوي، سیتم توفیر كتیب

 عن المعلومات المناسبة حول برنامج الوالء الخاص المتاح للمشاركین.
 

ستشمل ھذه المعلومات قواعد برنامج الوالء بما في ذلك كیفیة ووقت تراكم المكافآت وتاریخ انتھاء صالحیتھا  
 واستبدالھا.

 
 لبقاء في أي برنامج والء.ال یجوز لألشخاص المستبعدین ذاتیاً االنضمام أو ا 

 
 ستشمل جمیع الرسائل الخطیة المرسلة إلى أعضاء برنامج الوالء رسالة مقامرة مسؤولة. 

 
 
 
 

 التفاعل مع العمالء .10
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ً في تعزیز المقامرة المسؤولة / العنایة  یعتبر ھذا الفرع الثانوي التفاعل بین الموظفین والزبائن عنصراً أساسیا

 بالعمالء.
 

یلتزم موظفي ھذا الفرع الثانوي بتوفیر مستویات عالیة باستمرار من خدمة العمالء ورعایة العمالء، بما في ذلك 
إدراك احتیاجات زبائنھم ومسؤولیة الفرع الثانوي تجاه المقامرة المسؤولة. یتلقى طاقم المقامرة تدریباً على المدونة 

 ورات تنشیطیة الحقة.كجزء من تقلیدھم، وكذلك من خالل د
 

یملك ھذا الفرع الثانوي منسق مقامرة مرشح مسؤول عن المقامرة ویتم ترشیح جمیع مدیري / مشرفي ألعاب  
المقامرة كمسؤولین مختصین بالمقامرة في الفرع الثانوي.  یدرك المنسق والموظفون مسؤولیات الوظیفة وكیفیة 

 ً  إلدارة أي موضوع رعایة للعمیل / المقامرة المسؤولة عندما یكون الفرع أداء واجباتھ أو واجباتھا ومن یتوفر دائما
 الثانوي مفتوحاً.

 
 جمیع الموظفین على علم بمن ھو الشخص المرشح لكل مناوبة. 

 
أي زبون یأتي للموظف للحصول على معلومات حول خدمات مشكلة المقامرة أو یعرض أي إشارات لوجود مشكلة 

 یھھ إلى موظف المقامرة المسؤولة للحصول على المساعدة الشخصیة وأي إجراء ضروري.في مقامرتھم سیتم توج
أي زبون یعرض إشارات استغاثة أو سلوك غیر مقبول قد یتم االتصال بھ من قبل الشخص المرشح الذي سیقدم  

 أي مساعدة بطریقة مفیدة وبثقة تامة.
 

 ):یشمل السلوك غیر المقبول (لكن لیس على سبیل الحصر 
 العدوانیة •

o ضرب آلة / أزرار بقوة غیر مبررة 
o الصراخ على اآللة أو على أشخاص آخرین في غرفة المقامرة 
o اإلساءة إلى الموظفین و / أو غیرھم من الزبائن 
o .التصرف بأسلوب التھدید 

 اإلنفعال •
o  اإللكترونیةالبكاء في أي مكان في الفرع الثانوي، بما في ذلك في آلة المقامرة 
o إظھار حزن أو اكتئاب شدید في الفرع الثانوي 
o  التعرق بشكل غیر طبیعي أثناء اللعب بآلة المقامرة اإللكترونیة 
o  إظھار إحباط شدید في الفرع الثانوي 
o .الشكوى المستمرة للموظفین 

 االنعزال •
o عدم االستجابة للتفاعل من قبل الموظفین 
o ع الثانوي التي عادةً تجذب انتباه العمیل.عدم اإلستجابة إلى األحداث في الفر 

 المظھر •
o محاولة ارتداء تمویھ من أجل عدم التعرف علیھ 
o .والتقلیل من النظافة العامة / الرعایة الذاتیة مع مرور الوقت 

 المقامرة الموسعة •
o تشغیل أالت المقامرة اإللكترونیة في الفرع الثانوي كل یوم 
o ساعات 3باستمرار ألكثر من  اللعب بآالت المقامرة اإللكترونیة 
o .وعدم الرغبة في المغادرة عند إغالق الفرع الثانوي 

 طلب المال للمقامرة •
o (ألي غرض) الطلب من الموظفین للحصول على قرض من المال 
o (ألي غرض) الطلب من الزبائن اآلخرین للحصول على قرض من المال 
o .ومحاولة بیع سلع أو خدمات في الفرع الثانوي 
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تتضمن عملیة التفاعل مع ھؤالء الزبائن مساعدات مقاسة اعتماداً على تقییم كل حالة على حدة من قبل الموظفین  
 المناسبین في الفرع الثانوي بما في ذلك الشخص المرشح. قد یتخذ ھذا التفاعل شكل:

 االقتراب من الزبون ومحاولة إشراكھ / إشراكھا في التفاعل االجتماعي أوالً. 

تشجیع الزبون على النظر في العروض الخاصة بالطعام أو المشروبات المتوفرة في الفرع الثانوي اً. ثانی
 مما یسمح بتوقف اللعب على آلة المقامرة

تقدیم بعض المرطبات المجانیة للزبون (على سبیل المثال كوب من الشاي أو القھوة) في جزء أكثر  ثالثاً.
ة حیث یمكن تزوید العمیل بجمیع المعلومات ذات الصلة والوصول إلى ھدوءاً من الفرع الثانوي للمقامر

 خدمات الدعم، بما في ذلك اإلقصاء الذاتي والمشورة المالیة بطریقة سریة

تقدیم بعض المساعدة المناسبة األخرى بما في ذلك استخدام ھاتف الفرع الثانوي لالتصال بالعائلة أو  رابعاً.
 صدیق

 ة العمیل في ترتیبات النقل من أجل الذھاب إلى المنزل.و / أو مساعدخامساً. 

یتم تسجیل االتصاالت مع الزبائن من قِبل موظف المقامرة المسؤول في سجل المقامرة المسؤولة وتتضمن  
تفاصیل اإلجراءات المتخذة. سیقوم الفرع الثانوي بتوفیر تدریب إضافي لجمیع الموظفین الذین یقومون بواجبات 

رشح. سیتم تدریب األشخاص المرشحین على معرفة مؤشرات مشكلة المقامرة واالستجابات المناسبة الشخص الم
 للسلوك اإلشكالي جنباً إلى جنب مع متطلبات مبادئ الخصوصیة األسترالیة.

وسیضمن الشخص المرشح االلتزام  بمبادئ  1988إن محتوى ھذا السجل مشمول  بقانون الخصوصیة   
 لیة.الخصوصیة األسترا

 تشمل التفاصیل التي یجب تضمینھا في السجل ما یلي:  

 تاریخ ووقت الحادثة أو المسألة أوالً. 

 اسم (أسماء) أعضاء الطاقم المشاركین ثانیاً.

 اسم العمیل المشارك (إذا كان ذلك متاحاً أو مناسباً) ثالثاً.

 مخطط أو نظرة عامة على الحادثة أو المسألة رابعاً.

اإلجراءات المتخذة من قبل الموظفین (على سبیل المثال: توفیر معلومات مساعدة / استبعاد ذاتي  خامساً.
 للمقامر).

 
 سیاسة المقامرة الخاصة بموظفي الفرع الثانوي التحاد الخدمات واالسترجاع .11

 
الفرع الثانوي بالمقامرة على آالت المقامرة في ھذا الفرع الثانوي في غیر مسموح للموظفون في ھذا  )أ(

 أي وقت.
 

یجوز للموظفین في غیر أوقات الخدمة في ھذا الفرع الثانوي المقامرة في مقر الفرع الثانوي شریطة  )ب(
أال یكونوا في الزي الرسمي وال یرتدون بطاقة تعریف رخصة المقامرة الخاصة بھم وأنھم غائبون عن 

 (* * شطب (أ) أو (ب))مقر الفرع الثانوي منذ آخر تغییر لھم في المناوبة 
 

یتم عقد جلسات التطویر المھني للمقامرة المسؤولة كل عام بالتعاون مع خدمة مساعدة المقامر المحلیة.  یتم تضمین 
الحزمة التي یتلقاھا الموظفین المعلومات حول خدمات دعم المقامرة المسؤولة عن مشكالت المقامرة والمدونة في 

 عند بدء العمل.
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في حالة قیام أحد الموظفین بإظھار إشارات مشكلة المقامرة، سیقوم الفرع الثانوي بترتیب حصول الموظف على 
 الدعم المھني وغیر ذلك من الدعم المناسب، وسیشجع الموظف بنشاط على االستفادة من ھذا الدعم المھني.

 
 لة خدمات دعم المقامرةمسؤولیة ومشك .12

 
یلتزم الفرع الثانوي بالحفاظ على روابط قویة مع خدمات دعم المسؤولیة والمشكلة المحلیة للمقامرة.  سیجتمع كبار 

 الموظفین من ھذا الفرع الثانوي بانتظام مع مساعدة المقامر المحلیة.
 قد تتضمن مثل ھذه االجتماعات ما یلي: •

o  للموظفین التي تدیرھا خدمة مساعدة المقامر المحلیة.عقد دورة تدریب سنویة 
o .اجتماعات سنویة مرتین بین الفرع الثانوي / المدیر وخدمة مساعدة المقامر 

 
سیتم االحتفاظ بتفاصیل ھذه االجتماعات في مجلد / سجل مقامرة مسؤول لیكون موجوداً في غرفة المقامرة.  

 تشمل تفاصیل االجتماع:
o  االجتماعوقت وتاریخ 
o الحضور في االجتماع 
o المواضیع التي تمت مناقشتھا 
o النتائج / بنود العمل من االجتماع 
o .تاریخ االجتماع التالي 

 
 شكاوى العمیل .13

 
یجب على الزبون الذي لدیھ شكوى حول تشغیل مدونة القواعد السلوكیة أن یجعلھا مكتوبة مباشرة إلى إدارة الفرع 

ن جمیع الشكاوى من قبل مدیر الفرع الثانوي للتأكد من أنھا تتعلق بتشغیل ھذه المدونة.  الثانوي.  سیتم التحقق م
یجب أن تنتقل الشكاوى المتعلقة بخدمة العمالء أو عملیات اآلالت مباشرةً إلى مدیر الفرع الثانوي / الموظفین في 

 عند الطلب.الخدمة.  سیقوم موظفوا الفرع الثانوي بمساعدة العمالء في ھذه العملیة 
 

 سیتم التحقیق في الشكاوى بدقة بالغة وفي أقرب وقت ممكن.  سیتم حل الشكاوى بالطریقة التالیة:
o سیتم اإلعالن عن جمیع الشكاوى على الفور 
o إذا تقرر عدم التحقیق في الشكوى ألنھا ال تتعلق بتشغیل المدونة، فسیتم إبالغك باألسباب 
o  معلومات من الموظف بشأن موضوع الشكوى أثناء التحقیق في شكوى یجوز لمدیر الفرع الثانوي طلب

 الزبون
o  سیسعى مدیر الفرع الثانوي إلى التأكد مما إذا كان الزبون قد عومل بشكل معقول ووفقاً لمدونة القواعد

 السلوكیة للمقامرة المسؤولة عن اإلدارة
o  اتخاذه لعالج المشكلة إذا ثبتت صحة الشكوىیقوم مدیر الفرع الثانوي بإبالغ الزبون باإلجراء الذي سیتم 
o سیتم إعالم الزبون دائماً بنتیجة شكواه 
o سیتم االحتفاظ بتفاصیل الشكوى في مجلد / سجل المقامرة المسؤول 
o .سیتم تقدیم معلومات حول الشكاوى إلى اللجنة الفیكتوریة للوائح المقامرة والكحول إذا طلب ذلك 

 
إذا لم یكن باإلمكان حل الشكوى في الفرع الثانوي، فسوف تتم إحالتھ لإلصالح إلى معھد المحكمین والوسطاء 

األسترالیین.  یجوز ألي من الطرفین المشاركین في الشكوى االتصال بمعھد المحكمین والوسطاء األسترالیین.  
 )www.iama.org.auاألسترالیین(لوسطاء للبدء بشكوى یمكن ألي طرف الذھاب إلى موقع معھد المحكمین وا

وتحمیل نموذج حل الخالف ومن ثم تقدیم ھذا النموذج المعبأ مع الرسوم ذات الصلة إلى معھد المحكمین والوسطاء 
 ثم یقوم الوسیط باالتصال بكال الطرفین لتسھیل الحل.  ھذه النماذج متوفرة أیضاً في ھذا الفرع الثانوي.  األسترالیین. 

 
ظة: قد تكون الشكاوى المرسلة إلى ھذه الھیئة المستقلة لإلصالح مكلفة.  یتم حث جمیع األطراف على محاولة مالح

 حل المسألة على مستوى الفرع الثانوي قبل الذھاب إلى اإلصالح المھني.  
 

ة في مجلد یجب االحتفاظ بالمستندات المتعلقة بجمیع الشكاوى (سواء كانت صالحة أو غیر صالحة) ضمن المدون
 سجل المقامرة المسؤولة للوصول إلیھا من قِبل معھد المحكمین والوسطاء األسترالیین كما ھو مطلوب. /
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 القاصرین .14

 
تحظر المقامرة على القاصرین. توضع الالفتات في كل مدخل لغرفة المقامرة تمنع القاصرین من دخول الغرفة.  

عاماً.  یجب  18العمر إذا كانوا غیر متأكدین مما إذا كان الشخص ال یقل عن یجب أن یسأل الموظفون عن إثبان 
 أن یُطلب من الشخص مغادرة الفرع الثانوي إذا لم یكن باإلمكان إبراز ذلك.

 
 بیئة المقامرة .15

 
المناطق الرئیسیة لضمان إدراك الناس لمرور الوقت، فإن الساعات موجودة في كل آلة مقامرة إلكترونیة وفي جمیع 

 في الفرع الثانوي وسیدرج الموظفون بیاناً بشأن الوقت من الیوم عند اإلعالن عن أنشطة الفرع الثانوي.
 

 قد تشمل األنشطة:
 اإلعالن عن أن المرطبات متوفرة •
 اإلعالن عن منافسة األعضاء •
 تتم في الفرع الثانوي البدء بأنشطة مثل األنغام الصباحیة وصفوف التمارین واألنشطة األخرى التي •
 مساًء. 6:00و / أو إدارة "االتأھب" من قبل الفرع الثانوي في الساعة  •

 
 المعامالت المالیة .16

 
ال یحول ھذا الفرع الثانوي الشیكات من الزبائن.  یتم عرض عالمة تشیر إلى ذلك في محطة أمین الصندوق في 

 غرفة المقامرة.
 

دوالر من ماكینات المقامرة في ھذا الفرع الثانوي التحاد الخدمات  2,000یمكن دفع المكاسب التي تقل عن 
واالسترجاع نقداً و / أو باستخدام شیك.  یجب أن یتم دفع المبلغ بالكامل بموجب القانون عن طریق شیك أو 

یمكن تقدیم ھذه دوالر أو أكثر.  ال 2,000بالتحویل اإللكتروني بالنسبة للمكاسب أو األرصدة المتراكمة التي تبلغ 
 المكاسب أو األرصدة المتراكمة وال كرصید لآللة.

 
 یتم االحتفاظ بسجل دفعات المكاسب في غرفة المقامرة.

 
 اإلعالن والترویج .17

 
 اإلعالن غیر المصرح بھ عن منتجات آالت المقامرة اإللكترونیة محظور في فیكتوریا.  

 
جمیع إعالنات اآلالت غیر اإللكترونیة التي تتم بواسطة الفرع الثانوي أو بالنیابة عنھ ستمتثل لقانون أخالقیات 

 اإلعالن الذي تتبناه الجمعیة األسترالیة للمعلنین الوطنیین.
 

من كل إعالن وترویج محتملین بقائمة مراجعة تم تطویرھا في مدونة أخالقیات الجمعیة األسترالیة سیتم التحقق 
 للمعلنین الوطنیین لضمان المطابقة.

 
 عالوة على ذلك سیضمن ھذا الفرع الثانوي أن موادنا اإلعالنیة سوف:

 ز.لن تكون كاذبة أو مضللة أو خادعة حول الفرص أو الجوائز أو احتماالت الفو •
 لن تكون مسیئة أو غیر الئقة في طبیعتھا •
 لن تخلق انطباعاً بأن المقامرة ھي استراتیجیة معقولة للتحسین المالي •
 عدم الترویج الستھالك الكحول أثناء شراء منتجات المقامرة •
 والحصول على موافقة أي شخص تم تحدیده كفائز بجائزة قبل النشر. •

 
 تطبیق المدونة .18
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 جزء من المعلومات التعریفیة المقدمة لجمیع الموظفین الجدد عندما یبدؤون العمل.المدونة ھي 

 
یتم إحالة المسائل التي یثیرھا الموظفون أو الزبائن حول المدونة إلى موظف المقامرة المسؤول / مدیر المناوبة  

 لإلنتباه.
 

 لمدونة ویتبنونھا بفعالیة.ستعترف إدارة الفرع الثانوي بالموظفین الذین ینفذون النشاطات في ا
 

 یتم تزوید جمیع أعضاء لجنة الفرع الثانوي بنفس المعلومات ونفس التوجیھ الذي یتلقاه موظفو الفرع الثانوي. 
 

 مراجعة المدونة .19
 

باإلضافة إلى أي توجیھات وزاریة  قانون تنظیم المقامرةیتم مراجعة ھذه المدونة سنویاً للتأكد من أنھا تتوافق مع 
أخرى ذات صلة.  تسعى المراجعة إلى الحصول على تعلیقات من لجنة الفرع الثانوي وموظفي الفرع الثانوي 

 وخدمات دعم المقامرة المسؤولة.  
 
ة التابع سیتم مالحظة التغییرات المطلوبة ثم تنفیذھا.  سیتم تسجیل أي تغییرات في مجلد / سجل المقامرة المسؤول

 للفرع الثانوي.
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