CONCERNED ABOUT SOMEONE’S GAMBLING – ARABIC

ماذا يحدث إذا حاول الزبون الدخول إىل أمكنة ألعاب القامر يف الوقت الذي يكون فيه هو/هي مبعداً؟

قد يتعرض الزبون للمالحقة من قبل وزارة الشؤون الداخلية ويغ ّرم .ويف حال العثور
عىل الزبون يف مكان ألعاب قامر  ،SkyCityفقد نصدر له إشعار طلب مغادرة املبنى

) Requirement to Leave the Premises” Notice (RTLPأو إشعار
التعدي عىل أمالك الغري . Trespass Notice،ويعني هذا األمر بأنه لن يكون مبقدور الزبون
الدخول إىل أي جزء من أجزاء ( SkyCityباإلضافة إىل أمكنة لعب القامر) ملدة إضافية متتد
أخل الزبون بـإشعار التعدي عىل أمالك الغري Trespass Notice،فقد
لسنتني .ويف حال ّ
تالحقةرشطةنيوزيالندا.

هل أنت قلق بخصوص
مقامرة شخص ما؟

هل سيستمر الزبون بتلقي املواد الدعائية بالربيد؟
ال .غري أنه قد يتطلب من  SkyCityفرتة وجيزة من الوقت لتحديث سجالته وإلغاء إرسال
أي من مواده الدعائية ونشاطاته إىل الزبون .نرجو منك االتصال بنا لو كانت لديك أية
مخاوف بخصوص الربيد الدعايئ لـ .SkyCity

قادر عىل مساعدتك.

هل ما زال مبقدورهم املجيء إىل املطاعم والبارات؟
االستبعاد يحظر عىل الزبون دخول أمكنة ألعاب قامر  SkyCityأوكالند وهاملتون وأي من
البارات واملطاعم يف هذه األمكنة .وال يزال بإمكان الزبون زيارة البارات واملطاعم والفنادق ومراكز
املؤمترات خارج أمكنة ألعاب القامر يف SkyCityأوكالند وهاملتون .غري أنه سيُمنع الزبون من
دخول كافة أرجاء مبنى كازينو SkyCityكوينز تاون.
ما هو الدعم املتوفر لألشخاص املبعدين؟
يشجع  SkyCityالزبائن املبعدين عىل اختيار مرشد ناصح للدعم ومستشار محرتف
لتوجيههم ومساعدتهم .ميكننا تأمني قامئة بالخدمات االستشارية املمكنة املجانية والرسية
املتوفرة عىل مدار  24ساعة يومياً .إن خدمات االستشارة متوفرة أيضاً مبجموعة من اللغات.
 SkyCityأوكالند)0800 SKYCITY (0800 759 2489
 SkyCityهاملتون07 834 4900
 SkyCityكوينز تاون 03 441 0400
الجهة املسؤولة عن الضيافة يف SkyCity
الربيد اإللكرتوينhostresponsibility@skycity.co.nz :

رسالة نصية  8006أو
اتصل بخط هاتف مساعدة املقامرة

0800 654 655
(مجاين ورسي  24ساعة(

SkyCity

التزامنا
تجاه زبائننا

13239 02/2020

يتحمل  SkyCityمسؤولياته بجدية كمضيف :سالمة ورفاهية زبائننا
تعترب أوىل أولوياتنا .ونحن أيضاً يرتتب علينا مسؤوليات قانونية هامة يف
إدارة الكازينو مبوجب قانون القامر Gambling Act 2003
بالنسبة لبعض األشخاص ،ميكن أن تسبب لهم املقامرة الرضر :وذلك يشمل املشاكل املالية
واملشاكل النفسية والعائلية .فإذا كنت قلقاً عىل مقامرة صديق أو فرد من العائلة ،ففي
هذه الحالة يرغب  SkyCityيف أن يستمع إليك.
أنا قلق بخصوص مقامرة صديق .لن يقر صديقي بأنه يعاين من مشكلة .ما هي املساعدة
التي ميكن أن يقدمها SkyCity
مبوجب قانون القامر  ،Gambling Act 2003قد يبعد  SkyCityأي شخص
عن أمكنة ألعاب القامر يف كازينوهات نيوزيالندا ملدة تصل إىل سنتني .هذه خطوة جدية
يقوم بها  ،SkyCityولن نستهني بها .يجب عليك االتصال بالقسم املسؤول عن الضيافة
يف  SkyCityملناقشة هذا اإلجراء.
هل االستبعاد هو الخيار الوحيد؟
ال  -هو أحد مجموعة من الخطوات املمكن القيام بها .والتي تشمل متابعة خطوات
توجيهية عن املقامرة املسؤولة وحضور استشارة محرتفة .وللمزيد من املعلومات عن
الخطوات املتوافرة لك ،اتصل بخط املساعدة عىل املقامرة0800 654 65 :
أو ادخل إىل موقع اإلنرتنت www.gamblinghelpline.co.nz
ما هو إجراء االستبعاد؟
نحن بحاجة إىل أن نتقابل ونناقش معك األمور التي تشغلك.
عليك إحضار أية دالئل داعمة ميكنك إحضارها إىل املقابلة (عىل سبيل املثال كشوفات
حسابية بنكية وفواتري غري مدفوعة) وصورة للشخص الذي تهتم بأمره.
سيجري  SkyCityعندئذ تحقيقاً .وكجزء من ذلك التحقيق ،قد يختار  SkyCityأن
يقابل الزبون الذي له عالقة باملوضوع ملناقشته بخصوص مقامرته أو مقامرتها .ويف هذه
املقابلة لن يشري  SkyCityإىل االتصال الذي حصل بيننا ،إال إذا سمحت لنا بذلك.
إذا اقتنع  SkyCityبأن مخاوفك حقيقية ومربرة ،عندئذ يقدم  SkyCityفرصة للزبون
بأن يُبعد نفسه طوعياً عن  SkyCityملدة سنة حتى يستويف رشوط إعادة الدخول.

ويف حال عدم موافقته عىل االستبعاد الطوعي ،عندها سيخربه  SkyCityبأنه سيُبعد لفرتة

أقلها سنتني .وسنسجل تفاصيله وتؤخذ له صورة .والغرض من الصورة هو مساعدة SkyCity
يف التعرف عىل الزبون فيام إذا حاول العودة إىل أمكنة ألعاب القامر يف الفرتة التي استبعد فيها.

س ُيشجع الزبون عىل تعيني مرشد ناصح (فرد من العائلة/أحد األقارب أو صديق) يكون
باستطاعته دعمه وكذلك اختيار خدمة استشارية ميكنه حضورها .ويف حال كانت لدى الزبون
بطاقة مكافآت برمييري  ،Premier Rewards cardميكنه تحصيل النقاط املتبقية ولكن
بطاقته بعد ذلك ستُعطل فاعليتها.
هل هي رسية؟
إجراءات االستبعاد رسية وتجري بعيدا ً عن قاعة الكازينو .املعلومات التي حصلنا عليها خالل
اإلجراءات رسية ،وميكن لـ  SkyCityفقط أن يقدم هذه املعلومات لو طُلب منه ذلك (أمام
القانون أو خالف ذلك) أو لو اعتقد  SkyCityبشكل معقول بأن حياة أو صحة شخص ما يف
خطر.
نرجو منك أن تأخذ بعني االعتبار أنه مبوجب أحكام قانون الرسية ،Privacy Act 1993
فإن  SkyCityلن يتمكن من إخبارك بالنتائج أو مبا وصل إليه التحقيق.
إن الجزء الذي يخصك يف هذه اإلجراءات ميكن الحفاظ عليه برسية تامة .وإن رغبت ،فإننا لن
نعلم الزبون بأنك جئت إلينا وعرضت علينا مخاوفك.
ما هي رشوط إعادة الدخول؟
• أن ال يكون هناك إشعارات ما زالت نافذة تخص
") to Leave Premises” (RTLPو/أو إشعار التعدي عىل أمالك الغري
 Trespass Noticeأصدرها لك  SkyCityيف نيوزيلندا.

طلب مغادرة املبنى "Requirement

إن استوىف الزبون رشوط إعادة الدخول وأراد العودة إىل ٍأي من كازينوهات  ،SkyCityفيجب
عليه أو عليها تعبئة استامرة إعادة الدخول .ال يستطيع الزبون دخول أي من أمكنة ألعاب
القامر التي لدينا إال عندما يوافق  SkyCityعىل االستامرة.
قد يختار  SkyCityأيضاً إصدار رشوط إضافية أخرى إلعادة الدخول وفقاً ملا يراه مناسباً له.

