
 
 

 
 

 ضع قیوداً على الوقت والمال الُمنفق  *
 

ال تراھن إّال بالقیمة التي یمكنك تحّمل   *
 خسارتھا

 
 ال تلجأ أبداً إلى االقتراض لكي تلعب  *

 
 -اعرف متى ینبغي لك التوقّف عن اللعب *

 ال تحاول تعویض الخسائر
 العب من أجل المتعة  *

 
 یمكنك الحصول على مساعدة اعرف أین  *

 

 

خط المساعدة الھاتفیة للمشاكل التي تثیرھا  
 المقامرة في والیة أوھایو 

1-800-589-9966 
 

موارد لعالج المشاكل التي تثیرھا المقامرة  
 في أوھایو

www.gamblinghelpohio.org  
 المباشرة متاحةخدمة الدردشة 

 
 الخط الساخن لمنع االنتحار 

1-800-273-8255 
 

 خط الرسائل النصیّة المتعلّقة باألزمات 
إلى الرقم   4hopeأرسل رسالة نصیة بعبارة 

741741 
 

 لجنة مراقبة الكازینوھات في أوھایو 
614-387-5858 

 
 لجنة الیانصیب في أوھایو 

216-774-5747 
 

 مقامرة مسؤولة في والیة أوھایو 
www.org.ohio.gov 

 
إدارة الصحة العقلیة وخدمات العالج من  

 اإلدمان في والیة أوھایو 
614-644-8456 

 
 خط المساعدة الوطني للمقامرة 

1-800-522-4700 
 

www.GamblersAnonymous.org  
 

www.Gam-Anon.org 
 

 

  

 نصائح لمقامرة مسؤولة

  االستبعاد الطوعيبرنامج 

 لجنة مراقبة الكازینوھات في أوھایو
 الیانصیب 

 -- تُقامر  كنت إن  --

 فّكر 
 قبل 

 أن تُغامر



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
االستبعاد  ما ھو برنامج 

الطوعي الخاص بوالیة 
 أوھیو؟

 
 
 

 
تشترك لجنة مراقبة الكازینوھات ولجنة الیانصیب في  

یوفر ھذا البرنامج لألفراد  أوھایو في تقدیم ھذا البرنامج.
القدرة على منع أنفسھم من دخول منشآت الكازینو  
والراسینو لمدة عام واحد أو خمسة أعوام أو لمدى 

إذا كنت ترغب في التسجیل، یجب علیك مأل   الحیاة.
استمارة طلب التسجیل بحضور أحد الموظفین  

وبمجرد التحقّق من صحة الطلب، ال یُسمح لك  المدربین.
ینو والراسینو في  بالدخول إلى أي من منشآت الكاز

قد یشمل ھذا  أوھایو خالل فترة الحظر المفروض ذاتیاً.
 الحظر المنشآت التابعة خارج والیة أوھایو.

 
 

كیف یعمل برنامج االستبعاد الطوعي الخاص بوالیة  
 أوھایو؟

 
 یجب على مقدم الطلب أن یلتمس التسجیل طوعیاً  •
 تبقى المعلومات الشخصیة لمقدمي طلبات سریة •
یستطیع مقّدمو الطلبات التسجیل في برنامج االستبعاد الطوعي الخاص  •

بوالیة أوھایو في أي من مواقع الكازینوھات األربعة والراسینو السبعة، أو 
في المكتب المركزي للجنة مراقبة كازینوھات أوھایو الموجود في 

 كولومبوس، أوھایو 
للتسجیل في برنامج   یمكن لمقدمي الطلبات االجتماع خارج الُمنشأة •

االستبعاد الطوعي الخاص بوالیة أوھایو عن طریق االتصال على الرقم 
614-387-5858 

یتمتع مقّدمو الطلبات بخیار االستبعاد الذاتي من ھذه المنشآت لمدة سنة   •
 واحدة أو خمس سنوات أو لمدى الحیاة

وقت طلب  ال یمكن أن یكون مقدمو الطلبات تحت تأثیر أي مادة في  •
 التسجیل

بمجرد التسجیل في برنامج االستبعاد الطوعي الخاص بوالیة أوھایو، قد   •
توسّع ھذه المنشآت نطاق الحظر لیشمل جمیع المنشآت خارج والیة  

 أوھایو، المنشآت الوطنیة والدولیة 
یتعیّن على مشغلي الكازینوھات/الراسینوھات، القیام بجمیع المحاوالت  •

جمیع جھود التسویق المباشر الموّجھة للمشاركین في  المنطقیة لوقف 
 البرنامج

 
 
یتطلّب برنامج االستبعاد الطوعي الخاص بوالیة أوھایو من  

 المشاركین فیھ ما یلي 
 

یوافق المشارك في البرنامج على االمتناع عن دخول أي من منشآت    •
للُمشغّل خارج والیة  الكازینو/الراسینو في والیة أوھایو وأي منشأة تابعة 

 أوھایو 
لن یدفع مشغّل الكازینو/الراسینو شیكاً أو یفتح إئتماناً ألي من المشاركین    •

 في البرنامج
یجب على المشارك في البرنامج إكمال الفترة المنصوص علیھا في   •

 االتفاقیة قبل طلب الخروج من البرنامج
الخاص بوالیة أوھایو  لن یتم الخروج من برنامج االستبعاد الطوعي   •

یجب على المشاركین في برنامج االستبعاد الطوعي مأل استمارة   تلقائیاً.
 طلب الخروج من البرنامج.

 
 

 العواقب بعد التسجیل في البرنامج 
 

قد یُتّھم المشاركون في البرنامج بالتعّدي على ممتلكات الغیر النتھاكھم   •
 شروط االتفاقیة 

المشاركون في البرنامج إلى التنازل عن أي مكاسب أو أشیاء  سیضطر   •
 ذات قیمة تم تحویلھا أو خضعت لمحاولة تحویلھا إلى أداة للمراھنة 

 

 
 

 
 

زیادة المبلغ الذي یتم إنفاقھ على  *
 المقامرة

 
 المقامرة زیادة الوقت المستغرق في  *

 
اللجوء إلى المقامرة للتأقلم مع الشعور   *

بالذنب أو القلق أو االكتئاب أو الھروب  
 منھا

 
 إیجاد نفسك تحاول تعویض الخسائر  *

 
الكذب على األسرة حول مقدار الوقت   *

 الذي تقضیھ في المقامرة 
 

االعتماد على اآلخرین لتقدیم الدعم   *
 المالي

 
أو عالقة أو  التعّرض لخطر فقدان مھنة *

 فرصة تعلیمیة بسبب المقامرة

 

یكون الوقت قد حان التخاذ 
  استراحة في حال...


