Công cụ trực tuyến mới để giúp người Việt ghiền cờ bạc giành lại cuộc sống của họ
Chính phủ NSW đã phát triển một công cụ mới hiện có sẵn trực tuyến để giúp người Việt ghiền cờ bạc giành lại
cuộc sống của họ. Công cụ Giúp tính về Cờ bạc (Gambling Help Calculator) nhằm mục đích cung cấp cho con bạc
một cái nhìn tổng quát về mọi vấn đề tài chánh thực sự đối với họ ra sao, bằng cách tính ra trung bình họ sẽ mất
mát bao nhiêu mỗi năm nếu tiếp tục chơi cờ bạc ở mức độ bình thường của mình.
Công cụ mới đã được phát hành kịp thời trong Tuần Lễ Cổ Động Cho Tinh Thần Cờ Bạc Có Trách Nhiệm Năm
2013 (Từ ngày 20 đến 26 Tháng Năm)
Nghiên cứu cho thấy con bạc có khuynh hướng nhớ khi họ thắng hơn là khi họ thua. Nhưng thực tế là hầu như tất
cả mọi người sẽ bị mất tiền khi chơi trong thời gian dài.
Cố vấn Dinh Trong Dang của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu, Tiểu bang NSW, hoan nghênh công cụ mới
này hiện có sẵn cho cộng đồng người Việt.
"Một số con bạc không nhận ra mức độ nghiêm trọng về vấn đề cờ bạc của mình cho đến khi họ bị mất khoản tiền
tiết kiệm cho cuộc sống mai sau, nhà cửa và gia đình. Cuối cùng thì bây giờ đã có một công cụ được thiết kế để
giúp người ghiền cờ bạc ước tính số tiền mà họ hiện đang chi tiêu vào cờ bạc, và điều này sẽ làm cho họ nhận
thức được hậu quả trước khi quá muộn. "
"Trong văn hóa Việt Nam, người ta luôn cảm thấy xấu hổ khi tới gặp cố vấn. Công cụ Giúp tính về Cờ bạc hiện có
sẵn trực tuyến và bằng tiếng Việt. Điều này có nghĩa người ta chỉ cần làm một việc đơn giản là vào trang mạng và
coi các thông tin một cách riêng tư, vào bất kỳ lúc nào và tại đâu."
Một cuộc nghiên cứu hồi gần đây vào năm 2012, được Dịch vụ Thông tin Y tế Đa văn hóa (Multicultural Health
Communication Service - MHCS) thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Đánh bạc một cách có Trách nhiệm
(Responsible Gambling Fund - RGF) cho thấy hơn 90% số thành viên của cộng đồng người Việt tại tiểu bang NSW
tin rằng và thừa nhận rằng cờ bạc là một vấn đề trong cộng đồng của mình. Thông tin phản hồi này đã có được từ
gần 1000 người tham gia thuộc năm cộng đồng - Ả Rập, Trung Quốc, Hy Lạp, Ý và Việt Nam. Để xem kết quả
cuộc khảo sát, xin tới: http://bit.ly/10oIYOp
Một nửa số người tham gia cuộc khảo sát nói trong các cuộc phỏng vấn là cách nhận biết thông thường nhất để
nhận ra vấn đề cờ bạc của một người bạn là nếu họ đã phải vay mượn hoặc bán đồ để có tiền đánh bạc. Họ cũng
nói rằng họ có thể nhận ra nếu một người bạn của gia đình có vấn đề về cờ bạc khi họ gặp khó khăn tài chánh, chi
tiêu nhiều hơn khả năng của họ, hoặc có vấn đề về mối quan hệ của mình.
Dinh Trong Dang nói "Cộng đồng người Việt hiểu rằng cờ bạc là một vấn nạn. Họ thấy bạn bè và gia đình của
mình bị ảnh hưởng đến mức mất tất cả mọi thứ mà họ có và những người mà họ yêu mến. Công cụ Giúp tính về
Cờ bạc bằng tiếng Việt sẽ giúp người ghiền cờ bạc trở lại đường ngay nẻo chính để phục hồi cuộc sống của họ trở
lại".
Công cụ Giúp tính về Cờ bạc cũng có sẵn bằng tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Hy Lạp và Ý. Để biết thêm thông tin, hãy
truy cập: http://bit.ly/YfxVoq
Nếu bạn hay người quen của bạn có dấu hiệu gặp vấn đề về cờ bạc, hiện có sẵn sự giúp đỡ miễn phí bằng cách
liên lạc với Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu - Tiểu bang NSW ở số điện thoại (02) 9727 5599 hoặc (02)
9790 3934 để lấy hẹn. Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu có hai văn phòng, đặt tại 4/50 Park Road,
Cabramatta, và 23 Greenwood Avenue, Bankstown.
Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu - Tiểu bang NSW có các nhân viên tư vấn chuyên nghiệp nói tiếng Việt và
tiếng Anh và có kinh nghiệm trong vấn đề tư vấn về cờ bạc. Họ làm việc theo nguyên tắc bảo mật khắt khe, và làm
việc với các gia đình và bạn bè bị ảnh hưởng bởi vấn nạn cờ bạc.

Để được giúp đỡ miễn phí và bảo mật, 24 giờ mỗi ngày, hãy tới trang mạng www.gamblinghelp.nsw.gov.au
hoặc gọi số điện thoại 1800 858 858
Bạn cũng có thể liên lạc Dịch vụ Đa văn hóa về Vấn nạn Cờ bạc (Multicultural Problem Gambling Service)
1800 856 800 Địa chỉ: Building 55a, Cumberland Hospital, 5 Fleet St, Parramatta, NSW 2150.
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/mpgs

