ةيبرعلا | Arabic

توعية ومعلومات مفصلة للمستخدم
نود أن نخربك ب...
•

•

ميكن أن يُفيض اللعب عىل ماكينات القامر إىل اإلدمان!

...كيفية الحفاظ عىل التحكم يف سلوكك يف اللعب وتجنب

زيارة صالة القامر مرتبطة عند أغلب الناس بالتسلية واالسرتخاء واالستمتاع

نشوء سلوك لعب إشكايل („قواعد لعب القامر الذهبية العرش

بوقت الفراغ وبأشياء كثرية أخرى .وليس كل من يرتدد بانتظام عىل صالة

لتجنب سلوك اللعب اإلشكايل“)

القامر أو يبحث عن التسلية يف ماكينة القامر مدمن بالرضورة .غري أن
اللعب عىل ماكينات القامر ينطوي عىل خطر اإلدمان ،لهذا فإن اللعب بكرثة

...كيف يعرف املرء أن سلوكه يف اللعب قد اتخذ

ومبجازفة كبرية قد يؤدي إىل فقدان السيطرة عىل سلوك اللعب الخاص.

بع ًدا إشكاليا („اختبار النفس“)
•

...أين ميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات حول مواضيع
„اللعب بوعي“ وعىل مساعدة يف حالة حدوث سلوك لعب
إشكايل („عروض املعلومات واملساعدة“).

قواعد لعب القامر
الذهبية العرش
لتجنب سلوك
اللعب اإلشكايل
ليس من السهل االلتزام بهذه
القواعد ،ولكن إذا اتبعتها
سيكون من السهل عليك تجنب
سلوك اللعب اإلشكايل!

األشخاص الذين يفقدون السيطرة عىل سلوكهم يف اللعب ،يرتاجع
استمتاعهم باللعب ويركزون عىل اللعب يف ح ّد ذاته فقط .وقد تؤدي الرغبة
يف „اسرتجاع“ الخسائر التي تم تكبدها إىل حد اآلن لدى األشخاص املعنيني
إىل سلوك قهري يدفعهم إىل اللعب أكرث واملجازفة مببالغ أكرب.

6

استعمل األموال غري امل ُخصصة
لقضاء حاجة

1

إلعب للتسلية فقط

7

ال تلعب أب ًدا مبال اقرتضته

2

حدد لنفسك سقفا معينا

8

توقف عن اللعب لفرتات كثرية

3

تعلم طريقة اللعب وفرص الربح

9

ال تحاول اسرتداد املال الذي أضعته

4

ال ت ُهمل الهوايات األخرى

10

قم بإنهاء اللعب بعد أن يحالفك
الحظ مرة واحدة

5

حدد عدد مرات اللعب ومدة اللعب

قامئة املراجعة :حلل سلوكك يف اللعب برسعة وسهولة
.1

غال ًبا ما أحاول تعويض خسائري عن طريق رهانات جديدة.

ال

نعم

.2

مل أعد أتحكم يف سلويك يف اللعب.

ال

نعم

.3

أخفي سلويك يف اللعب عن األقارب واألصدقاء.

ال

نعم

.4

ألوم نفيس كث ًريا بعد اللعب.

ال

نعم

.5

مل أعد قاد ًرا عىل االستغناء عن اللعب لفرتة طويلة.

ال

نعم

.6

اللعب بالنسبة يل هو وسيلة الهروب من الضغط أو املشاكل أو الهموم.

ال

نعم

.7

اضطررت القرتاض املال ألمتكن من اللعب.

ال

نعم

.8

اللعب يؤثر عىل حيايت الخاصة/العملية

ال

نعم

كل إجابة ب „نعم“ عىل أحد هذه األقوال هي إشارة عىل سلوك لعب إشكايل .ويجب أن تؤخذ عىل محمل الجد.
تحدث مع شخص تثق به أو استخدم إحدى اإلمكانيات املعروضة يف أسفل أو جانب الصفحة! إنها بالطبع مجانية ،كام ميكنك أيضا إخفاء هويتك.

عروض املعلومات واملساعدة
إن اإلدمان عىل لعب القامر ليس قد ًرا حتميًا ال ميكن تجنبه أو عيب يف الشخصية ،بل هو مرض معرتف به .ويوجد يف أملانيا عدد كبري من مؤسسات االستشارة أو
مجموعات املساعدة الذاتية التي تقوم بعمل ممتاز وبإمكانها مساعدتك.
هل تشعر بأنك فقدت السيطرة عىل سلوكك يف اللعب أو تبحث عن معلومات إضافية حول موضوع „سلوك اللعب اإلشكايل“؟
يف صاالت القامر تجد منشورات حول مؤسسات املساعدة أو استفرس ببساطة أحد موظفي الخدمة .تجد أيضا بيانات االتصال مبختلف مؤسسات املساعدة عىل
 . www.spiel-bewusst.deاملوقع اإللكرتوين
نقدم لك باإلضافة إىل ذلك إمكانية إجراء مقابلة استشارية شخصية ومجانية مع أحد موظفينا .فهؤالء املوظفون ميلكون عالقات وطيدة مع مؤسسات املساعدة
ويتوسطون عند الرغبة لدى مركز االستشارة املناسب لك.
استفرس أحد موظفي الخدمة يف صالة القامر أو اتصل بنا هاتفيا .ستتم معالجة مطلبك يف جميع األحوال بكل رسية!

املساعدة يف حالة سلوك لعب إشكايل:

 77238368/0800أو *PRAEVENT/0800

متاحة مجانا من جميع الشبكات األملانية*

تجد معلومات إضافية حول مواضيع „اللعب بوعي“ وحامية الالعبني والشباب واللوائح القانونية املتعلقة بألعاب القامر التجارية وكذلك املساعدة عند وجود
سلوك لعب إشكايل بلغات مختلفة عىل املوقع اإللكرتوين:

www.spiel-bewusst.de

