ការដកខ្លួួន
�
នៅ� SkyCity

តើ�ើ ខ្ញុំំ��នឹឹ ងនៅ�តែ�ទទួួលបានការផ្ញើ�ើ� ឯកសារផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�រឬទេ�?

អត់់ទេ�។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៏៏ ដោ�យ SkyCity ត្រូ�វូ ចំំណាយរយៈៈពេ�លខ្លីី� ដើ�ើ ម្បីី � ធ្វើ�ើ�បច្ចុប្បបន្នន
� ុ ភាព

កំំណត់់ត្រា�របស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើ យលុុបចោ�លរាល់់ការទំំនាក់់ទំំនងទាំំងអស់់អំំពីី ការបញ្ចុះ� ះ �តម្លៃ�ៃពិសេ�ស
និិ ង
ិ
សកម្មមភាពនានាដែ�លលោ�កអ្ននកបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ� (រួួមទាំំង ឈ្មោះ�ះ�សម្ងាាត់់ណាមួួយ (ឧ. ឈ្មោះ�ះ�ក្រៅ��)
អាសយដ្ឋាានប្រៃ��សណីីយ៍៍ អាសយដ្ឋាានអ៊ីី� ម៉ែ�ែល ឬលេ�ខទូូរស័័ ព្ទទដែ�លអ្ននកប្រ�ហែ�លជាបានផ្តតល់់

ជូូន) និិ ងខ្លឹឹ� មសារទំំនាក់់ទំំនងមួួយចំំនួួនអាចត្រូ�វូ បានបញ្ជូូ� នទៅ�អ្ននកមុុនពេ�លកំំពុុងរៀ�ៀបចំំដំំ ណើ�ើ រ

ការសំំ ណើ�ើ របស់់អ្នកក្នុុ
ន ងការដកខ្លួួ
�
�ន។ សូូ មទាក់់ទងមកយើ�ើ ងខ្ញុំំ�� ប្រ�សិិ នបើ�ើ លោ�កអ្ននកមានក្តីី� កង្វវល់់
ណាមួួយអំំពីីលិិ ខិិ តផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ SkyCity។

តើ�ើ ខ្ញុំំ�� នៅ�តែ�អាចមកភោ�ជនីី យដ្ឋាាន និិ ងបារបានទេ�?

ការដកខ្លួួ�ននេះ�ះ ហាមឃាត់់លោ�កអ្ននកមិិ នឲ្យយចូូលតំំ បន់លេ�
់ ងល្បែ�ែងរបស់់ SkyCity Auckland

ការប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតរបស់់យើ�ើ ងចំំពោះ�ះ

និិ ង SkyCity Hamilton ព្រ�មទាំំងបារ និិ ងភោ�ជនីីយដ្ឋាាន ណាមួួយ នៅ�ក្នុុងតំំ
� បន់់ទាំំងនោះ�ះ។

អ្ននកនៅ�តែ�អាចទៅ�លេ�ងបារ ភោ�ជនីីយដ្ឋាាន សណ្ឋា
ា គារ និិ ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសន្និិ� បាតដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ខាង

អតិិ ថិិ ជនរបស់់យើ�ើ ង

ក្រៅ��តំំ បន់លេ�
់ ងល្បែ�ែងនៅ� SkyCity Auckland និិ ង SkyCity Hamilton ។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ឯកាស៊ីី� ណូូ SkyCity Queenstown អ្ននកនឹឹ ងត្រូ�វូ ហាមឃាត់់មិិ នឲ្យយចូូលទៅ�ក្នុុង
�
បរិ ិ វេេណអគារនេះ�ះទាំំងមូូល។ សូូ មទាក់់ទងមកយើ�ើ ងខ្ញុំំ�� ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមិិ នប្រា�កដ។
អ្ននកមិិ ននៅ�ម្នាាក់ឯ
់ ងទេ�

SkyCity លើ�ើ កទឹឹកចិិ ត្តតលោ�កអ្ននកឲ្យយជ្រើ��ើ សរើើ�សអ្ននកណែ�នាំំម្នាាក់់ ដើ�ើ ម្បីី � ផ្តតល់់ការគាំំទ្រ� និិ ងអ្ននកផ្តតល់់
ប្រឹ�ឹក្សាាជំំនាញម្នាាក់់ ដើ�ើ ម្បីី � ណែ�នាំំ និិ ងជួួយអ្ននក។ យើ�ើ ងអាចផ្តតល់់បញ្ជីី � សេ�វាប្រឹ�ឹក្សាាដោ�យឥតគិិ តថ្ ្
លៃ�និិ ងរក្សាាការសម្ងាាត់់ហើ�ើ យសេ�វានេះ�ះអាចទាក់់ទងបាន២៤ម៉ោ�ោ ងក្នុុងមួួយថ្ងៃ�ៃ
។សេ�វាប្រឹ�ឹក្សាាក៏៏ មានផ្តតល់់
�
ជូូននូូវការបកប្រែ��ភាសាមួួយចំំនួួនផងដែ�រ។ អ្ននកអាចអនុុញ្ញាាតឲ្យយនាំំអ្នកគាំ
ន
ំទ្រ�ម្នាាក់់ទៅ�ចូូលរួួមកិិ ច្ចចប្រ�ជុំំ�
អំំពីីការដកខ្លួួ�ននៅ� SkyCity ផងដែ�រ។

SkyCity AUCKLAND 0800 SkyCity (0800 759 2489)
SkyCity HAMILTON 07 834 4900
SkyCity QUEENSTOWN 03 441 0400
ផ្នែ�ក
ែ ទទួួលខុុសត្រូ�វូ បដិស
ា រកិច្ច
ិ ណ្ឋា
ិ រច បស់់ SkyCity
អ៊ីី�ម៉ែ�ែល៖ hostresponsibility@skycity.co.nz

សូមទាក់ទងតាមខ្សែទូរស័ព្ទ
ជំនួយបញ្ហាល្បែងស៊ីសង

0800 654 655
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(ឥតគិិតថ្លៃ�ៃ និិងរក្សាាការសម្ងាាត់់ ២៤ ម៉ោ�ោ ង)

SkyCity ទទួួលខុុសត្រូ�វូ យ៉ាា ងម៉ឺឺ� ងម៉ាាត់់ក្នុុងនាមជាម្ចាា
ស់់ផ្ទះះ�៖
�

សុុវត្ថិិ� ភាព និិ ងសុុខុុមាលភាពរបស់់អតិិ ថិិ ជនគឺឺជាអាទិិ ភាពចម្បបង។

SkyCity ផ្តតល់់ជូន
ូ នូូវនីីតិិ វិ ិធីីដកខ្លួួ�នសម្រា�ប់់អតិិ ថិិ ជនរបស់់ខ្លួួ�នស្រ�ប
តាមបទបញ្ញញត្តតនៃ�ច្បាាប់� Gambling Act 2003 ។

សម្រា�ប់់អតិិ ថិិ ជនខ្លះះ� ការលេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី� សងអាចបណ្តាា លឲ្យយមានផលអន្តតរាយរួួមទាំំងបញ្ហាាហិិ រញ្ញញ វត្ថុុប
�

ញ្ហាា ផ្លូូ�វចិិ ត្តត និិ ងបញ្ហាាទំំនាក់់ទំំនង។ បើ�ើ សិិ នលោ�កអ្ននក ឬនរណាម្នាាក់់ដែ�លលោ�កអ្ននកដឹឹ ងថាមានបញ្ហាាដោ�
យសារលេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី� សង នោះ�ះការដកខ្លួួនអាចជាជម្រើ��
ើ សដ៏៏ ល្អអមួួយ។
�
តើ�ើ ការដកខ្លួួ�នមានន័័យយ៉ាា ងម៉េ�េច?

អតិិ ថិិ ជនអាចសុំំ�ដកខ្លួួ�នដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតចេ�ញពីីតំំ បន់លេ�
់ ងល្បែ�ែងនៃ�កាស៊ីី� ណូូ SkyCity ទាំំងអស់់នៅ�

ក្នុុងប្រ
� �ទេ�សនូូវែែលសេ�ឡង់់រយៈៈពេ�ល ៣, ៦, ៩, ១២ និិ ង ២៤ ខែ�។
តើ�ើ ការដកខ្លួួ�ន គឺឺ ជាជម្រើ��ើ សតែ�មួួយគត់់របស់់ខ្ញុំ� �ំ មែ�នទេ�?

អត់់ទេ� - វាគឺឺជាវិ ិធានការមួួយក្នុុងចំំ
� ណោ�មវិ ិធានការជាច្រើ��ើ នដែ�លអ្ននកអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើ ងរួួមទាំំងការអនុុវត្តត

តាមគោ�លការណ៍៍ ណែ�នាំំស្តីី� ពីី ការលេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី� សងដោ�យមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងចូូលរួួមក្នុុង
�

ញាតឲ្យយចូូលលេ�ងវិ ញ
ិ ដែ�លអ្ននកត្រូ�វូ បំំ ពេ�ញមុុនពេ�លអ្ននកអាចដាក់់ពាក្យយសុំំ�ចូូលមកលេ�ងវិ ញ
ិ នៅ�តំំ បន់់
លេ�ងល្បែ�ែងនៅ�កាស៊ីី� ណូូណាមួួយរបស់់ SkyCity ។ បន្ទាាប់់មក គេ�នឹឹ ងចេ�ញលិិ ខិិ តបង្គាាប់់ដកខ្លួួ�ន

ជូូនលោ�កអ្ននក។ ក្រោ��មលិិ ខិិ តបង្គាាប់នេះ�
់ ះ អ្ននកត្រូ�វូ ហាមឃាត់់មិិ នឲ្យយចូូលតំំ បន់លេ�
់ ងល្បែ�ែងនៅ�កាស៊ីី� ណូូ

SkyCity Auckland, SkyCity Hamilton និិ ង SkyCity Queenstown
សម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លដែ�លបានកំំណត់់ ហើ�ើ យរហូូតដល់អ្ន
់ កបំ
ន ំ ពេ�ញលក្ខខខណ្ឌឌទាំំងអស់់។
តើ�ើ វាជាការសម្ងាាត់់ដែ�រឬទេ�?

នីីតិិ វិ ិធីីក្នុុងការដកខ្លួួ
�
�ន គឺឺជាសេ�វាកម្មមដាច់់ដោ�យឡែ�កមួួយដែ�លត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើ ងមិិ នឲ្យយចូូលកាស៊ីី� ណូូ។

ព័័ ត៌៌ មានដែ�លទទួួលបានក្នុុងអំំ
� ឡុុងពេ�លអនុុវត្តតនីីតិិ វិ ិធីីនេះ�ះ គឺឺជាការសម្ងាាត់់ហើ�ើ យ SkyCity អាច
ចែ�ករំ ំលែ�កព័័ ត៌៌ មាននេះ�ះបានតែ�ក្នុុងករណីីចាំំ
បាច់់បំំផុុត (ដោ�យច្បាាប់់ ឬផ្សេ�េងពីីនេះ�ះ ) ឬក្នុុងករណីី
ដែ�ល
�
�

SkyCity ជឿ�ឿថា ជីីវិ ិត ឬសុុខភាពរបស់់អ្នកកំ
ន ំពុុងប្រ�ឈមនឹឹ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។
ចុះះ�បើ�ើ ខ្ញុំំ��ផ្លាាស់ប្តូ
់ �រគំំនិ
ូ
ិ តរបស់់ខ្ញុំ� �ំ វិ ិញ?

ទោះ�ះបីីជាការដកខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�ឡើ�ើ ងដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតក៏៏ ដោ�យនៅ�ពេ�លដែ�លចេ�ញលិិ ខិិ តបង្គាាប់់ដកខ្លួួ�ន
លិិ ខិិ តនេះ�ះមិិ នអាចលុុបចោ�លបានទេ�។

តើ�ើ មានលក្ខខខណ្ឌឌអ្វីី�ខ្លះះ�ក្នុុងការអនុុញ្ញា
ា តឲ្យយចូូលលេ�ងវិ ិញ?
�

ំ ញ។ សម្រា�ប់់ព័័ ត៌៌ មានបន្ថែ�ែមអំំពីីវិ ធា
ការប្រឹ�ឹក្សាាពីីអ្ននកជំនា
ន សូូមទាក់់ទងតាម
ិ នការដែ�លមានសម្រា�ប់់អ្នក

មិិ នមានលិិ ខិិ ត Requirement to Leave Premises” (RTLP) (ការតម្រូ�ូវឲ្យយចេ�ញពីី

គេ�ហទំំព័័ រ www.gamblinghelpline.co.nz

សុុពលភាពដែ�លចេ�ញជូូនលោ�កអ្ននកដោ�យ SkyCity នៅ�ក្នុុងប្រ
� �ទេ�សនូូវែែលសេ�ឡង់់ឡើ�ើ យ។

ខ្សែ�ែទូូរស័័ ព្ទទជំំនួួយបញ្ហាាល្បែ�ែងស៊ីី� សង (Gamplng Helpline) 0800 654 655 ឬចូូលមើ�ើ ល

តើ�ើ ខ្ញុំំ��ដកខ្លួួ�នចេ�ញដោ�យរបៀ�ៀបណា?

ចូូលទៅ�ទាក់់ទងបុុគ្គគលិិ កណាមួួយរបស់់ SkyCity ហើ�ើ យប្រា�ប់់គេ�ថាលោ�កអ្ននកចង់់ដកខ្លួួ�នចេ�ញ។

បើ�ើ លោ�កអ្ននកមិិ នចង់់ចូល
ូ ទៅ�ក្នុុង
� SkyCity នោះ�ះយើ�ើ ងអាចផ្ញើ�ើ�ទម្រ�ង់់បែ�បបទស្នើ�ើ�សុំំ�ដកខ្លួួ�ន (ដែ�ល

លោ�កអ្ននកអាចបំំ ពេ�ញនៅ�ផ្ទះះ�រួួចហើ�ើ យផ្ញើ�ើ�មកឲ្យយយើ�ើ ងវិ ញ
ិ ) ឬអ្ននកអាចទៅ�យកទម្រ�ង់់បែ�បបទពីីអ្ននកផ្តតល់់
ប្រឹ�ឹក្សាាអំំពីីបញ្ហាាលេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី� សង។
តើ�ើ មាននីី តិិ វិ ិធីី អ្វីី�ខ្លះះ�?

បើ�ើ អ្ននកចង់បំ
់ ំ ពេ�ញនីីតិិ វិ ិធីីក្នុុងការដកខ្លួួ
�
�ននៅ� SkyCity បុុគ្គគលិិ កដែ�លទទួួលបានបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល

់ មឃាត់់) មាន
បរិ ិវេេណ) និិ ង / ឬលិិ ខិិ ត Trespass Notice (លិិ ខិិ តព្រ�មានចូូលតំំ បន់ហា

ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបានបំំ ពេ�ញគ្រ�ប់់លក្ខខខណ្ឌឌចូូលលេ�ងឡើ�ើ ងវិ ញ
ិ ទាំំងនេះ�ះ ហើ�ើ យមានបំំណងចង់់ត្រ�ឡប់់
មកលេ�ងកាស៊ីី� ណូូណាមួួយរបស់់ SkyCity វិ ញ
ិ លោ�កអ្ននកនឹឹ ងត្រូ�វូ បំំ ពេ�ញទម្រ�ង់់បែ�បបទសុំំ�

់ ងល្បែ�ែង
ការអនុុញ្ញាាតចូូលលេ�ងវិ ញ
ិ រួួចហើ�ើ យផ្ញើ�ើ�ទៅ�ឲ្យយ SkyCity លោ�កអ្ននកមិិ នអាចចូូលតំំ បន់លេ�

ន ។ ការសុំំ�
ណាមួួយរបស់់យើ�ើ ងបានទេ� រហូូតទាល់តែ�
់ SkyCity បានអនុុម័័ តពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�របស់់អ្នក
ការអនុុញ្ញាាតឲ្យយលេ�ងវិ ញ
ិ មិិ នអាចធានាបានទេ�។ SkyCity ក៏៏ អាចជ្រើ��ើ សរើើ�សធ្វើ�ើ� ការណែ�នាំំពីី

លក្ខខខណ្ឌឌបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតក្នុុងការស្នើ�ើ�សុំំ�ការអនុុញ្ញា
ា តចូូលលេ�ងវិ ញ
ិ តាមឆន្ទាានុុសិិ ទ្ធិិ� របស់់ខ្លួួ�ន។
�
តើ�ើ មានអ្វីី�កើ�ើ តឡើ�ើ ង បើ�ើ ខ្ញុំំ��ព្យាាយាមចូូលតំំបន់់លេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី� សងនៅ�ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ជាប់់បម្រា�ម?

នឹឹ ងនៅ�ចាំំជួួយអ្នកក្នុុ
ន ងអំំ
�ជុំំ�នៅ�ក្នុុងការិ
យាល័
័ យឯកជន
ិ
� ឡុុងពេ�លម៉ោ�ោ ងធ្វើ�ើ� ការរបស់់យើ�ើ ង។ ក្នុុងការប្រ
�
�

ក្រ�សួួងកិិ ច្ចចការផ្ទៃ�ៃក្នុុងអាចផ្តតន្ទាាទោ�ស
និិ ងផាកពិិ ន័័ យអ្ននក។ ក្នុុងករណីីស្ថិិ
់ ងល្បែ�ែងរបស់់
�តនៅ�ក្នុុងតំំ
�
�
� បន់លេ�

ជួួយ SkyCity កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណលោ�កអ្ននកក្នុុងករណីីលោ�កអ្នន
កព្យាាយាម ចូូលតំំ បន់លេ�
់ ងល្បែ�ែងស៊ីី�
�

Notice (RTLP) (តម្រូ�ូវឲ្យយចេ�ញពីីបរិ ិវេេណ) ឬលិិ ខិិ ត Trespass Notice (លិិ ខិិ តព្រ�មានចូូល

ព័័ ត៌៌ មានលម្អិិ�តរបស់់អ្នកនឹឹ
ន ងត្រូ�វូ បានកត់់ត្រា� ហើ�ើ យថតរូូបទុុក។ គោ�លបំំណង នៃ�ការថតរូូបនេះ�ះ គឺឺដើ�ើ ម្បីី �

សងម្តតងទៀ�ៀត នៅ�ពេ�លដែ�លលោ�កអ្ននកជាប់បម្រា�ម
់
។

លោ�កអ្ននកនឹឹ ងត្រូ�វូ បានលើ�ើ កទឹឹកចិិ ត្តតឲ្យយជ្រើ��ើ សយកអ្ននកណែ�នាំំម្នាាក់់ (សមាជិិ កគ្រួ�ួសារ/ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ រឬ
មិិ ត្តតភ័័ ក្តិិ� ) ដែ�លអាចជួួយគាំំទ្រ�លោ�កអ្ននក និិ ងជ្រើ��ើ សរើើ�សសេ�វាប្រឹ�ឹក្សាាដើ�ើ ម្បីី � ចូល
ូ រួួម។ យើ�ើ ងនឹឹ ង
ពន្យយល់់ប្រា�ប់លោ់ �កអ្ននកពីី លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការដកខ្លួួ�នរបស់់លោ�កអ្ននករួួម ទាំំងលក្ខខខណ្ឌឌក្នុុងការអនុុញ្
្
�

SkyCity អ្ននកអាចទទួួលបានលិិ ខិិ ត “Requirement to Leave the Premises”

SkyCity
តំំ បន់ហាម
់
ឃាត់់)។ នេះ�ះមានន័័ យថា អ្ននកមិិ នអាចចូូលទៅ�ក្នុុងផ្នែ�ែកណាមួួយនៃ�អគាររបស់់
�

(បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើ តំំ បន់លេ�
់ ងល្បែ�ែង) ក្នុុងរយៈៈពេ�លពីី
រឆ្នាំំ�។ បើ�ើ អ្ននកបំំពានលើ�ើ លិិ ខិិ ត Trespass Notice
�

(លិិ ខិិ តព្រ�មានចូូលតំំ បន់ហា
់ មឃាត់់) លោ�កអ្ននកអាចត្រូ�វូ សមត្ថថកិិ ច្ចចនៃ�ប្រ�ទេ�សនូូវែែលសេ�ឡង់់ចាប់់ខ្លួួ�ន។

