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Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Trung tâm Thông
tin GameSense, ở tất cả các sòng bạc BC và
trung tâm chơi game cộng đồng, hoặc gọi đến số
1-866-815-0222 để biết thêm thông tin. Hoặc,
vào bất kỳ thời điểm nào, hãy gọi đến Đường dây
Trợ giúp Vấn đề Đánh bạc tại 1-888-795-6111 để
được hỗ trợ miễn phí và kín đáo.

Tìm nguồn thông tin, công cụ và hỗ trợ tại
một Trung tâm Thông tin GameSense.

Trung tâm
Thông tin
GameSense
LÀ GÌ?
Nằm trong các sòng bạc và trung tâm chơi trò chơi cộng
đồng trên khắp BC, Trung tâm Thông tin GameSense là các
cơ sở cung cấp nhiều tài nguyên khác nhau để giúp đảm
bảo đánh bạc là một nguồn giải trí thú vị, giá cả phải chăng.
Trung tâm Thông tin GameSense cung cấp một loạt các
công cụ học tập tương tác để giúp bạn hiểu cách thức hoạt
động của cờ bạc, bao gồm các quy tắc của các trò chơi khác
nhau, tỷ lệ chiến thắng và cách mà tính ngẫu nhiên và tính
không thể đoán trước đóng một vai trò quan trọng.
Trung tâm thông tin của chúng tôi có nhân viên là các Cố
vấn GameSense có kiến thức và hữu ích, những người có thể
trả lời hầu hết các câu hỏi liên quan đến cờ bạc và giúp bạn
tìm thêm sự hỗ trợ khi cần. Chúng tôi có thể giúp bạn:
Gợi ý giúp bạn tiếp tục đánh bạc giải trí
Tỷ lệ cược thắng và thua
Cách các trò chơi khác nhau hoạt động
Cách sự ngẫu nhiên ảnh hưởng đến kết quả
“Lợi thế nhà” có nghĩa là gì và tác động của nó đến
những gì bạn có thể mong đợi khi thắng hoặc thua
Đối đầu với nhiều huyền thoại về cờ bạc
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Nhận biết các Dấu hiệu Cảnh báo
Các dấu hiệu dưới đây có thể chia ra một
vấn đề. Một người càng cho thấy nhiều dấu
hiệu, khả năng càng lớn rằng người đó có
thể đã mất kiểm soát việc đánh bạc của họ.
Đánh bạc trong những khoảng thời
gian ngày càng dài
Nói dối về việc họ đánh bạc bao nhiêu và tần
suất như thế nào
Bỏ lỡ công việc hoặc học tập để đánh bạc
Sao lãng trách nhiệm cá nhân hoặc trách nhiệm
với gia đình để đánh bạc
Sử dụng cờ bạc như một lối thoát
Đánh bạc bằng số tiền cần thanh toán
các hóa đơn
Chi tiêu nhiều tiền hơn để bù đắp tổn thất
Tìm kiếm Hỗ trợ
Có các bước bạn có thể thực hiện nếu bạn hoặc người
bạn quan tâm muốn biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ.
Đường dây Trợ giúp Vấn đề Cờ bạc miễn phí 24-giờ theo
số 1-888-795-6111 luôn sẵn sàng cho các dịch vụ hỗ trợ và
giới thiệu bảo mật. Các cố vấn GameSense của chúng tôi
cũng có thể giúp hướng dẫn bạn đi đúng hướng. Bạn có
thể gọi đến số 1-866-815-0222 để tìm hiểu khi nào họ có
mặt tại chỗ và sẵn sàng.
Tự Loại trừ Tự nguyện
Đôi khi việc đánh bạc ngừng cảm giác như một trò chơi.
Nếu bạn cảm thấy như vậy hoặc thấy mình đánh bạc quá
nhiều, chương trình Tự loại trừ Tự nguyện có thể phù hợp
với bạn. Khi một người đăng ký, họ chọn một khoảng
thời gian để loại trừ bản thân họ khỏi tất cả các cơ sở có
máy đánh bạc, hội trường bingo thương mại, hoặc khỏi
truy cập trang web đánh bạc trực tuyến BCLC PlayNow.
com—trong sáu tháng, một năm, hai năm hoặc ba năm.
Trao đổi với một cố vấn GameSense hoặc bất kỳ nhân viên
để biết thêm thông tin.

