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مدونة قواعد السلوك
للمقامرة المسؤولة

اﻹصدار  1.6براير 2021

دونة قواعد السلوك الخاصة المقامرة المسؤولة

مدونة قواعد السلوك للمقامرة المسؤولة المطبقة في شركة "فرانتير هوسبيتاليتي"

اﻻل ام المقامرة المسؤولة 1.
ﻳﺘﻢ عرض هذه الرسالة عند مدﺧﻞ ﻏرﻓة اﻷلعاب و /أو
:اﻷلعاب

مﺤﻄة أم

الصندوق

ﻏرﻓة

ل م هذا الم ان بﺘوﻓ أع معاﻳ رعا ة العمﻼء والمقامرة المسؤولة .ﺗوﺿﺢ مدونة قواعد
.السلوك الخاصة المقامرة المسؤولة ك ف ة ق امنا ذلك
قﻊ ع عاﺗﻖ مﺸﻐﻞ الم ان واﺟب اﺗخاذ ﺟمﻴﻊ الخﻄوات المعقولة لمنﻊ وﺗقل ﻞ ال ر
الناﺟﻢ عﻦ ﺸﻐ ﻞ آﻻت اﻷلعاب الم ان المعﺘمد  ،ما ذلك مﻦ ﺧﻼل مراق ة رﻓاه ة
ﻻع آﻻت اﻷلعاب  ،وﺗ ب ط اللعب المكثف والمﻄول ﻵلة اﻷلعاب والﺘدﺧﻞ عندما كون
.الﺸخص عرض سلوك ﻳﺘفﻖ مﻊ ر القمار
ً
ﺗع المقامرة المسؤولة أن مارس المسﺘهل ون ﺧ ارا منﻄق ا ومعقو عﺘمد ع المعرﻓة
وظروﻓهﻢ الخاصة .إنها ﺗع مسؤول ة مﺸ كة مﻊ عمﻞ ﺟما مﻦ ق ﻞ صناعة القمار
.والﺤكومة واﻷﻓراد والمجﺘمعات
س كون الرمز مﺘاحا أ ضا لﻐات المجﺘمﻊ ع موقعنا (ح ث ﻳوﺟد موقﻊ و ب ).قد ﺸمﻞ
.اللﻐات
عر •
صﻴ •
الﻴونان ة •
إ ﻄا •
اللﻐة ال ك ة •
اﻷس ان ة •
الفﻴ نام ة •
الﺘفاعﻞ مﻊ العمﻼء  -الﺘواصﻞ مﻊ المقام ﻦ 2.
:س ضمﻦ هذا الم ان أن اﻻﺗصاﻻت مﻊ العمﻼء ﻻ 2.1
(أ )حث شخصا ع الدﺧول أو ال قاء منﻄقة آلة اﻷلعاب ؛
(ب )الﺤث ع اللعب لة اﻷلعاب ( اس ثناء اﻻﺗصال الذي ﺸ ﻞ ﺟزءا
مﻦ نظام الوﻻء )؛ أو
( ،ج )ﺗع ز أو ﺸجﻴﻊ المﻐالﻄات أو المفاه ﻢ الخاطئة حول آﻻت اﻷلعاب
 :ما ذلك ع س ﻞ المثال ﻻ الﺤ
أنا .إﺧ ار أي شخص أنه مكنه كسب المال مﻦ ﺧﻼل لعب آلة ألعاب ؛
ثان ا .إﺧ ار شخص ما بوﺟود آلة ألعاب أو الفوز الجائزة ال ى
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أو لﻢ دﻓﻊ  ،أو أنه مﻦ المقرر أن دﻓﻊ  ،م اسب ؛
ثالثا .مناقﺸة الﺤظ أو الخراﻓات ؛
را عا .إﺧ ار العم ﻞ أن "الخﻄأ الوش ك " ع أن آلة اﻷلعاب ع وشك ذلك
دﻓﻊ الم اسب
اق اح أو ﺸجﻴﻊ اﻻعﺘقاد أن الدوران ع آلة اﻷلعاب ل س كذلك v.
مسﺘقﻞ عﻦ دوران آﺧر ع آلة اﻷلعاب ﺗلك ؛
السادس .اق اح أو ﺸجﻴﻊ اﻻعﺘقاد أن هناك اس اﺗ ج ات ﺗؤدي إ أ
 ،مكﻦ ﻷي شخص اسﺘخدامها للفوز عند ﺸﻐ ﻞ آلة ألعاب (ع س ﻞ المثال
زادة أو ﺗقل ﻞ م لغ الرهان ل ﻞ سﻄر أو عدد اﻷسﻄر ال
رهان مصن ع )؛ أو
.السابﻊ .إﺧ ار أي شخص أنه سﺘﺤﻖ الفوز
س ﺘخذ هذا الم ان ﺧﻄوات معقولة لضمان إﺟراء اﺗصاﻻت مﻊ العمﻼء 2.2
.ﺗ ب ط اللعب المكثف والمﻄول ﻵلة اﻷلعاب
:لﻦ ﺤث هذا الم ان العم ﻞ ع  EFTPOS ،اس ثناء ﻻﻓﺘات 2.3
(أ )سﺤب أموال أو سﺤب الم د مﻦ اﻷموال مﻦ مرﻓﻖ نقدي ؛ أو
(ب )مﻐادرة هذا الم ان للﺤصول ع المال  ،أو الﺤصول ع الم د مﻦ المال  ،لﺘمك
العم ﻞ
.للعب أو اﻻسﺘمرار اللعب لة ألعاب
قد ﻳوﺟه هذا الم ان أي شخص إ مرﻓﻖ نقدي عندما ﻄلب منه ذلك 2.4
.ز ون

هذا

الﺘفاعﻞ مﻊ العمﻼء  -عﻼمات المﺤنة 3.
س ﺘخذ هذا الم ان ﺟمﻴﻊ الخﻄوات المعقولة لضمان مساحة آلة اﻷلعاب و 3.1
ﻳﺘﻢ مراق ة مداﺧﻞ منﻄقة ﺟهاز اﻷلعاب ﺟمﻴﻊ اﻷوقات
.مﺘاح لﻸلعاب
س ﺘخذ هذا الم ان ﺟمﻴﻊ الخﻄوات المعقولة لضمان أن العمﻼء ﺟهاز اﻷلعاب 3.2
.المنﻄقة ﺸ ﻞ منﺘظﻢ لمراق ة السلوك المﺘواﻓﻖ مﻊ ر القمار
لﻦ ﺸجﻊ هذا الم ان أو ﺤفز أي شخص ع اﻻنخراط أ ﺸﻄة مكثفة أو مﻄولة 3.3
.ﺗلعب آلة اﻷلعاب
س ﻄلب الموظفون هذا الم ان مﻦ شخص ما أﺧذ اس احة مﻦ منﻄقة آلة اﻷلعاب 3.4
ح ث حدث ﺗفاعﻞ وقد حدد ﺗفاعﻞ الق عة أن الﺸخص ﻏاﺿب أثناء اللعب أو طلب
.المساعدة ن جة لع ه
س ﺘفاعﻞ الموظفون هذا الم ان مﻊ شخص ﺗمﺖ مﻼحظﺘه 3.5
لعب آﻻت اﻷلعاب لف ة ط لة دون انقﻄاع واطلب مﻦ ذلك الﺸخص
.ﺧذ اس احة مﻦ منﻄقة آلة اﻷلعاب
:س ﺘفاعﻞ الموظفون هذا الم ان مﻊ الﺸخص الذي 3.6
ُ
(أ )طلب منه أﺧذ اس احة ورﻓض أﺧذ اس احة مﻦ اللعب
مدونة قواعد السلوك للمقامرة المسؤولة المطبقة في شركة "فرانتير هوسبيتاليتي"

3

منﻄقة اﻵلة
(ب )لعب عدة آﻻت ألعاب نفس الوقﺖ ؛ أو
(.ج ) ﺤﺘفظ لة ألعاب مﻦ أﺟﻞ ﺸﻐ ﻞ آلة ألعاب أﺧرى
موظفو صالة اﻷلعاب 4.
س ضمﻦ هذا الم ان أن الموظف ﻻ لعبون آلة ألعاب ﻳوم العمﻞ المدرج القائمة 4.1
 .هذا الم ان
سﻴوﻓر هذا الم ان معلومات للموظف ح كونوا ع درا ة مخاطرهﻢ الم ا دة 4.2
 .ر مﻦ القمار
الﺘفاعﻞ مﻊ ﺧدمات دعﻢ مﺸ لة القمار 5.
س ضمﻦ هذا الم ان أن الموظف الذﻳﻦ لدﻳهﻢ اﻹدارة الﻴوم ة ل ﺸﻐ ﻞ هذا
لﺘ الم ان المعﺘمد والمسؤولون المسؤولون عﻦ المقامرة دعﻢ الم ان المع
.عامﻞ مرة واحدة ع اﻷقﻞ ﻞ سﺘة أشهر

لهذا الم ان

ب ئة القمار 6.
لﻦ ﺸجﻊ هذا الم ان أي شخص ع لعب آﻻت ألعاب مﺘعددة 6.1
.الوقﺖ ذاﺗه
س ﺘخذ هذا الم ان ﺟمﻴﻊ الخﻄوات المعقولة لث أي شخص عﻦ حجز لع ة 6.2
.آلة مﻦ أﺟﻞ ﺸﻐ ﻞ آلة ألعاب أﺧرى منﻄقة آلة اﻷلعاب
ﺧﻼل ساعات عمﻞ مراﻓﻖ الﻄعام وال اب ﺧارج آلة اﻷلعاب 6.3
الﻄابﻖ  ،س ضمﻦ هذا الم ان أنه مكﻦ ﻷي شخص طلب اﻷطعمة والم و ات وﺗقد مها
.دون الﺤاﺟة إ الدﺧول إ منﻄقة آلة اﻷلعاب
قد ﻳوﻓر هذا الم ان لﺸخص ﺟالسا أو لعب طعاما أو م و ا ع آلة ألعاب 6.4
 .ﻄة أن ﻳﺘﻢ ﺗقد مها كجزء مﻦ الﺘفاعﻞ مﻊ هذا الﺸخص
مسئول لعب القمار 7.
سوف قوم مﺸﻐﻞ الم ان هذا بﺘعﻴ ﺿ اط المقامرة المسؤول عﻦ الم ان (اﻷما ﻦ) 7.1
.المعﺘمدة
س كون موظف المقامرة المسؤول مﺘاحا منﻄقة ما ﻴنات اﻷلعاب ﺟمﻴﻊ اﻷوقات 7.2
.آﻻت اﻷلعاب مﺘاحة لﻸلعاب
س عرض هذا الم ان ﺸ ﻞ ارز منﻄقة ﺟهاز اﻷلعاب إشعارا ف د أن أ 7.3
.ﺿا ط المقامرة المسؤول مﺘاح للمساعدة ﺟمﻴﻊ اﻷوقات
:س ﺘخذ مسؤول المقامرة المسؤول هذا الم ان ﺟمﻴﻊ الخﻄوات المعقولة مﻦ أﺟﻞ 7.4
(أ )مراق ة منﻄقة آلة اﻷلعاب والﺘأ د مﻦ اﻻمﺘثال للقانون واللوائﺢ
وهذا الرمز ؛
(ب )الﺘأ د مﻦ أن الموظف سجلون حوادث المقامرة المسؤولة والﺘدﺧﻼت
سجﻞ المقامرة المسؤول ؛
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ر المقامرة

(ج )مﻼحظة العمﻼء الذﻳﻦ ظهرون سلو ا ﻳﺘفﻖ مﻊ
وﺗقد ﻢ المساعدة حسب ال ورة ؛
(د )ﺗقد ﻢ المﺸورة للموظف ﺸأن أ ار المقامرة وك ف ة اﻻسﺘجا ة ﻹشارات
ر القمار :و
(هـ )الرد ع اسﺘفسارات العمﻼء وش او ــهﻢ ﺸأن عرض المقامرة
.الم ان المعﺘمد
سوف مﻞ مسؤول المقامرة المسؤول هذا الم ان الخدمة المسؤولة المﺤددة 7.5
.ﺗدرب القمار  ،إن وﺟد
سجﻞ المقامرة المسؤولة 8.
ً
أ ﺸأ هذا الم ان سج مسؤو للمقامرة و ﺤﺘفظ ه و ضمﻦ سج ﻞ ﺗفاص ﻞ ﺟمﻴﻊ 8.1
:حوادث المقامرة المسؤولة والﺘدﺧﻼت هذا السجﻞ  ،ما ذلك
(أ )ﺗار ــخ ووقﺖ وق ع الﺤادث ؛
(.ب )ﺗفاص ﻞ الﺤادث
(ج )ﺗفاص ﻞ الﺘدﺧﻞ للرد ع الﺤادث ؛
(د )ﺗفاص ﻞ اسﺘجا ة العم ﻞ للﺘدﺧﻞ  ،إذا انﺖ معروﻓة ؛
(هـ )ﺗار ــخ ووقﺖ سج ﻞ الدﺧول سجﻞ المقامرة المسؤول ؛ و
(.و )اسﻢ الفرد إذا ﺗﻢ ﺗقد مه طواع ة مﻦ ق ﻞ ذلك الفرد
ﺤﺘفظ هذا الم ان المعلومات الموﺟودة سجﻞ المقامرة المسؤول لما ﻻ قﻞ عﻦ 8.2
ذلك
.أ مﻦ سﺘة أشهر مﻦ ﻳوم سج لها سجﻞ المقامرة المسؤول
س قدم هذا الم ان سخة مﻦ سجﻞ المقامرة المسؤول إ ﻓ كﺘور ا 8.3
.لجنة ﺗنظ ﻢ القمار والم و ات ال ﺤول ة عند الﻄلب
قد ﻳوﻓر هذا الم ان معلومات سجﻞ المقامرة المسؤول إ م ان ما 8.4
عامﻞ الدعﻢ ﻷﻏراض الﺘدرب والﺘﻄ ر ط أن ﺗفعﻞ هذه المعلومات
.ﻻ ﺗﺘضمﻦ اسﻢ أو ﺧصائص ﺗع ف أي شخص
ً

مدونة قواعد السلوك الخاصة المقامرة المسؤولة
الملﺤﻖ  -ﺗع فات
ﺗع فات
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ال  Frontier Hospitality Co-Operative Limitedﺸ مسؤول ال ود إ
.قامﺖ ب عداد و دارة هذا الرمز

كة

المقاسة ً
 .ع الﺘفاعﻞ المساعدة ُ
بناء ع ﺗقﻴ ﻢ ﻞ حالة ع حدة مﻦ ق ﻞ موظ
:قد أﺧذ الﺘفاعﻞ ش ﻞ
ﺸجﻴﻊ العم ﻞ ع النظر عروض اﻷطعمة أو الم و ات المﺘوﻓرة الم ان •
مما سمﺢ قﻄﻊ اللعب عﻦ آلة اﻷلعاب
ﺗقد ﻢ عض المرط ات للعم ﻞ (مثﻞ الﺸاي أو القهوة ) م ان أ هدوءا وﺧصوص ة •
ﺟزء مﻦ م ان اللعب ح ث مكﻦ للعم ﻞ أن ﻄلب
معلومات الدعﻢ المناس ة ﻄ قة ة
مساعدة العم ﻞ ﺗرﺗ ات السفر لمﻐادرة الم ان •
ﺗزو د العمﻼء معلومات عﻦ دعﻢ المقامرة •
ح ك ف ة عمﻞ برنامﺞ اﻻس عاد الذا وﺗقد ﻢ معلومات حول ك ف ة ذلك •
.الوصول إ ال نامﺞ

الم ان

.نظام الوﻻء ع "مخﻄط الوﻻء "ع النﺤو المﺤدد
المعﻴن

القسﻢ  1.3مﻦ القانون
لمساعدة مﺸﻐﻞ الم ان

 :صف ﺿ اط المقامرة المسؤولون الموظف
الﺘقل ﻞ مﻦ أ ار المقامرة الم ان  ،و •
ﺿمان اﻻمﺘثال لجمﻴﻊ المﺘﻄل ات الﺘنظ م ة والمﺘﻄل ات الخاصة المقامرة المسؤولة •
.الرد ع اسﺘفسارات الموظف والعمﻼء حول عرض المقامرة الم ان •
صف سجﻞ المقامرة المسؤولة السجﻞ الموﺟود منﻄقة اﻷلعاب  ،ذلك الم ان
 .مكﻦ للموظف الوصول ل سج ﻞ الﺘفاعﻼت المسؤولة المﺘعلقة المقامرة مﻊ العمﻼء
.يصف عمال دعم مكان الموظفين الموظفين من برنامج دعم مكان المساعدة الخاص بالمقامرين
يساعد هؤﻻء الموظفون اﻷماكن في الوفاء بالمسؤوليات مثل • :التعرف علﻰ العمﻼء الذين
يظهرون عﻼمات مشكلة القمار واﻻستجابة لها •رفع مستوى الوعي بين موظفي المكان وتشجيع
خدمات المساعدة وبرامج اﻻستبعاد الذاتي وخدمات دعم المجتمع  Gambler'sاﻹحاﻻت إلﻰ
اﻷخرى •تلبية متطلبات قواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة •خلﻖ بيئة لعب مسؤولة
تمرين .تنصل أي تغييرات ) (RSGوالحفاظ عليها •ضمان إكمالهم للخدمة المسؤولة لﻸلعاب
تشريعية تؤثر علﻰ هذا الرمز ﻻ تجعل هذا الرمز غير صالﺢ .أي وﻻية أو التشريعات اﻻتحادية
أو الترتيبات التنظيمية لها اﻷسبقية علﻰ محتويات هذا
.الﺸفرة
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