هل سأستمر بتلقي املواد الدعائية بالربيد؟
ال .غري أنه قد يتطلب من  SkyCityفرتة وجيزة من الوقت لتحديث سجالتك وإلغاء
كافة امل راسالت املتعلقة باملواد الدعائية والنشاطات التي اخرتتها ووقعت عليها (وتشمل
إرسالها إىل أي اسم بديل أو عنوان بريدي أو بريد إلكرتوين أو أرقام هواتف قد تكون
زودتنا بها) وبعض امل راسالت التي قد تكون أرسلت لك قبل االنتهاء من إج راءات طلبك.
نرجو منك االتصال بنا لو كانت لديك أية مخاوف بخصوص الربيد الدعائ لـ .SkyCity
هل ال يزال بإمكاين املجيء إىل املطاعم والبارات؟
االستبعاد الذايت يحظر عليك الدخول إىل صاالت القامر وإىل املطاعم أو البارات املوجودة
داخل هذه الصاالت التابعة لـ  SkyCityأوكالند وهاملتون .وال ي زال بإمكانك زيارة
البارات واملطاعم والفنادق وم راكز املؤمت رات خارج أمكنة ألعاب القامر يف SkyCity
أوكالند وهاملتون.
غري أنه سيحظر عليك دخول كافة أرجاء مباين كازينوهات  SkyCityكوينز تاون .اتصل
بنا لو كنت غري متأكد.
أنت لست وحيدا.
يشجعك  SkyCityعىل اختيار شخص تعرفه قادر عىل إرشادك ومستشار محرتف
لتوجيهك ومساعدتك .وسنقدم لك قامئة بخدمات املشورة املمكنة والتي هي مجانية
ورسية ومتوفرة عىل مدار  24ساعة يومي اً .وهذه الخدمات متوفرة أيض اً بالعديد من
اللغات املختلفة .ونرحب بك أيض اً إن اصطحبت معك شخص اً داع امً لك إىل مقابلة
االستبعاد الذايت يف .SkyCity
 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 :

اتصل بالهاتف للمساعدة من إدمان القامر

0800 654 655
(مجاين ورسي  24ساعة)

االستبعاد الذايت
يف SkyCity
الت زامنا
تجاه زبائننا

13239 02/20

يتحمل  SkyCityمسؤولياته بجدية كمضيف :سالمة ورفاهية
زبائننا تعترب أوىل أولوياتنا .يوفر  SkyCityلزبائنه إج راء االستبعاد
الذايت مبوجب قانون املقامرة .Gambling Act 2003
بالنسبة لبعض األشخاص ،ميكن أن تسبب لهم املقامرة الرضر ،وذلك يشمل
املشاكل املالية واملشاكل النفسية والعائلية .فإذا كنت تعاين من املشاكل أو شخص
تعرفه يعاين من مشاكل بسبب املقامرة ،ففي هذه الحالة قد يكون االستبعاد
الذايت خيارا ً جيدا ً.

ما هو االستبعاد الذايت؟

ميكن للزبون أن يطلب طوعي اً استبعاده عن أمكنة ألعاب القامر يف كافة
كازينوهات  SkyCityيف نيوزيلندا ملدة  3أشهر أو  6أشهر أو  9أشهر أو 12
شه را ًأو  24شه را ً.

هل االستبعاد الذايت هو الخيار الوحيد أمامي؟

ال  -هو أحد مجموعة من الخطوات التي ميكنك القيام بها للسيطرة عىل مقامرتك،
والتي تشمل اتباع خطوط توجيهية عن املقامرة املسؤولة وحضور استشارة محرتفة.
وللمزيد من املعلومات عن الخط وات املت وافرة لك ،اتصل بخط املساعدة للسيطرة عىل
املقامرة 0800 654 655 :أو ادخل إىل موقع اإلنرتنت

www.gamblinghelpline.co.nz

كيف أبعد نفيس بنفيس؟

تحدث مع أي موظف يف  SkyCityوأخربهم أنك تطلب االستبعاد الذايت .إذا كنت
ال تريد أن تأيت إىل  ،SkyCityفإنه ميكننا أن نرسل لك بالربيد استامرة االستبعاد
الذايت (حيث تستطيع أن تقوم بتعبئتها يف املنزل وترسلها لنا بالربيد) أو ميكنك
الحصول عىل استامرة من مستشار مختص مبشكلة املقامرة.

ما هو اإلج راء املتبع؟

إذا كنت ترغب يف إكامل إج راءات االستبعاد الذايت يف  ،SkyCityفلدينا
موظف مؤهل ميكن أن يساعدك خالل ساعات الدوام .وأثناء مقابلتك يف مكتب
خاص ،فسوف يتم تسجيل التفاصيل الخاصة بك وتؤخذ لك صورة .والغرض من
الصورة هو مساعدة  SkyCityيف التعرف عليك فيام إذا حاولت العودة إىل
أمكنة ألعاب القامر يف الفرتة التي استبعدت فيها.

سنشجعك عىل تعيني مرشد ناصح (فرد من العائلة/أحد األقارب أو صديق) يكون
باستطاعته دعمك وكذلك عىل اختيار خدمة االستشارة التي ستحرضها .سنرشح لك
رشوط االستبعاد الذايت التي تخصك ومن ضمنها رشوط إعادة الدخول التي يجب عليك
استيفاؤها قبل متكنك من تقديم طلب للعودة إىل أمكنة ألعاب القامر يف أي كازينو ل
 .SkyCityوسنصدر لك بعدها أمر االستبعاد .وبنا ًء عىل هذا األمر سيحظر عليك دخول
أمكنة ألعاب القامر يف كازينوهات  SkyCityأوكالند وهاملتون وكوينز تاون يف الفرتة
التي اختريت وحتى تستويف رشوط إعادة الدخول.

هل هي رسية؟

إج راءات االستبعاد الذايت رسية وتجري بعيدا ً عن قاعة الكازينو .املعلومات التي حصلنا
عليها خالل اإلج راءات رسية ،وميكن لـ  SkyCityفقط أن يقدم هذه املعلومات لو طُلب
منه ذلك (أمام القانون أو خالف ذلك) أو لو اعتقد  SkyCityبشكل معقول بأن حياتك
أو صحتك يف خط ر.

غريت رأيي؟
ماذا لو ُ

مع أن االستبعاد الذايت طوعي ،ولكن مبجرد إصدار أمر االستبعاد عندها لن يصبح
باإلمكان إلغاؤه.

ما هي رشوط إعادة الدخول؟

أن ال يكون هناك إشعار نافذ يخص طلب مغادرة املبنى Requirement to

") Leave Premises (RTLPو/أو إشعار انتهاك أمالك الغري Trespass Notice

أصدرها لك  SkyCityيف نيوزيلندا.

إن استوفيت هذه الرشوط إلعادة الدخول وأردت العودة إىل أي من كازينوهات
 ،SkyCityيجب عليك تعبئة استامرة إعادة الدخول وإرسالها إىل  .SkyCityال تستطيع
الدخول إىل أي من أمكنة ألعاب القامر الخاصة بنا إال عندما يوافق  SkyCityعىل
استامرة إعادة الدخول .إعادة الدخول غري مضمونة .قد يختار  SkyCityأيض اً إصدار
رشوط إضافية أخرى إلعادة الدخول وفق اً ملا ي راه مناسب اً له.

ماذا سيحدث لو حاولت دخول أمكنة ألعاب القامر يف الفرتة امل ُبعد فيها؟

قد تتعرض للمالحقة من قبل وزارة الشؤون الداخلية وتغ ّرم .ويف حال العثور عليك يف
مكان ألعاب قامر ،فقد نصدر لك إشعار طلب مغادرة املبنى Requirement to
) Leave the Premises” Notice (RTLPأو إشعار التعدي عىل أمالك الغري
 Trespass Notice.ويعني هذا األمر بأنه لن يكون مبقدورك الدخول إىل أي جزء من
أج زاء ( SkyCityباإلضافة إىل أمكنة لعب القامر) ملدة إضافية متتد لسنتني .ويف حال
أخللت بـإشعار التعدي عىل أمالك الغري  ،Trespass Noticeفقد تتعرض لالعتقال
من ِق بل الرشطة النيوزيلندية.

