بې خطره او خوندي قماربازی لوبې
قماربازی لوبې بايد د خوښي او د خوند سرچينه وى .تاسوپه دى الندې الرښونې او چمتو شويو معلوماتو له الرى کولي
شئ چې دخوندي او بى خطره قماربازی لوبو کولو څخه خوند واخلئ.
د قماربازۍ لوبو الرښونې
موږ تاسو ته سپارښتنه کوو چې کله قماربازی لوبې کوئ نو دغه الرښونې تعقيب کړئ زکه چې تاسو به د قيماربازی په
اړه خبر ٱوسئ او د قماربازی لوبو دعادتونو د کنټرولولو توان به ولرئ.
.1
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مخکې له مخکې پريکړه وکړئ چې تاسو څومره پيسې د السه ورکولو اراده لرلی شئ
مخکې له مخکې پريکړه وکړئ چې تاسو څومره وخت په قماربازی لوبو کولو مصرفه وئ
تر دى زيات مه مصرفه وئ چې تاسو يی دوستانو او کورنئ ته په ويلو کى راحت نه محسوسه وئ
هيڅکله باور مه لرئ چې تاسو به خپل زيانونه (تاوانونه) بيرته تر السه کړئ
د قماربازی لوبو کولو ټولي ګټي هميشه په ډيره يا په لږه کچه چانس او د قسمت پايله وي.
هيڅکله هم د قماربازی لوبو کولو لپاره پور (قرض) مه اخلئ

قماربازی لوبو کول د ځوانانو لپاره
تاسو بايد  18کلن اوسئ چې د نورسک ټپنګ ( (Norsk Tippingقماربازی لوبې وکړي شئ .څيړنې ښاىي چې کله
تاسو په کم عمرئ کي قماربازی لوبې شروع کړئ نو لوي زيان يى دا دى چې د قماربازی لوبو کولو ستونزې رامينځته
کوى .د کم عمره ځوانانو دماغ په بشپړه توګه پاخه نه وى او ماشومان ,کم عمره ځوانان او هم ځوانان بيا نه شې کولي چې
زيان معلوم کړى.

پوهه او ځان ساتنه
موږ تاسو سره د کومک کولو وړانديز کوو چې د قماربازی لوبو د کنټرول اوعادتونو په اړه پوهه شئ.
د قماربازی لوبو اندازه
د قماربازی لوبو اندازه تاسو د ډير وخت او پيسو مصرف څخه منع کولو کي مرسته کوى د کوم مصرف چې تاسو مخکي
له مخکي پريکړه کړى وې.
څيړنې ښاي چې د قماربازی لوبو اندازه تاسو ته ستاسود قماربازی لوبو عادتونو پوهه او دځان کنټرول پياوړتيا درکوې.
ځينې قماربازی لوبې برخى لرى چې د نورو په پرتله لوبغاړو ته د ستونځو ډير خطر ور پيښوې .په بيلګو کې د کاسينو
قماربازی لوبې شاميلي دى چيرې چې تاسو لنډ وخت کې کولى شئ په تکرار سره لوبه وکړئ.
 Norsk Tippingد نړيوال حدوددو (اندازي) په توګه تعريف شوى چې هغه پيسې محدودوىي کومى چې تاسو د ورځې
يا د مياشتي په جريان کې زموږ قماربازی لوبو کې له السه ورکولى شئ .نړيوالو حدودو (نړيواله اندازه) کې د Norsk
 Tippingټولی ثبت شوي قماربازی لوبې شاميلي دى پرته له دې چې تاسو اّنالين يا پلورنځئ کې لوبه وکړئ.
ځينې قماربازی لوبې برخى لرى چې د نورو په پرتله لوبغاړو ته ډيري ستونځو ور پيښوې .که تاسو NorskTipping
دغه قسمه قماربازی لوبې کول غواړئ نو اول به مو د قماربازی لوبو اندازه وټاکئ.
موږ همداراز د ټيټ حد وړانديز کوو چې څومره نړيوال حد (ګلوبل ليمټ) تاسو د دي لوبو ، Belago, Multix,
 Flax ,KongKasinoاو  Bingoriaمصرف باندى محدود کړئ.

نړيوال حد (ګلوبل ليمټ) او ټيټ حد دواړه مقدارونه زموږ د قماربازی لوبو کولو مقرراتو کې مشخص شوي.
ستاسو د وخت اندازه هغه مقدار محدوده وى کوم چې تاسو قماربازی لوبو ته ورکړي دى.
که تاسو د لوبې حد کم کړئ نو نوى حد به ژر تر ژره په عمل کې راشي .که تاسو يو حد لوړ کړئ نو نوى حد به د څه
مودى انتظاره وروسته په عمل کې راشي.
پلي سکين
پلي سکين ياو داسى سيسټم دي چې ستاسو د قماربازی لوبو عادتونه څارې .که ستاسو د قماربازی لوبو کولو په چلند کې
کوم ډول بدلون ومومي کم چي ستاسو د ستونزو د ډيريدو خطر ګرزى نو تاسو به خبرتيا تر السه کړئ.
پلي سکين به تاسو ته منظم ځواب درکئ.
 شنه رڼا :ستاسو د لوبو عادتونه پر زائ دى او کم (لګ) خطر شتون لري.
 طالي رڼا :ستاسو د لوبو عادتونه خطرناکه کيږي.
 سره رڼا :ياو خبرتيا درکوي چې تاسو د لوبو ستونځې د ډيريدو په حال کې دي ،يا خطر در پيښه شوي ده.
پلي سکين سيسټم تاسو ته دا الرښونه هم کوې چې تاسو څنګه کولى شئ د قيمار بازی کولو چلند بدل کړئ له دى امله تاسو
کولى شئ چې د غير معتبره عادتونو څخه ځان وژغورئ کوم چې د ډيريدو په خطر کې وى.

دقماربازی لوبو وقفي او محروميت
وخت په وخت شايد تاسو له قيمار بازی لوبوڅخه وقفه کول غواړئ يا په بشپړه توګه قيمار بازی لوبوته السرسى ختمول
(بالکول) غواړئ.دا اسانه ده چې د قيمار بازی څخه وقفه واخلئ يا انفرادي قيمار بازی ته السرسى ختم(بالک) کړئ .تاسو
د قيمار بازی څخه د 1ورځ لپاره ,د  7ورځو لپاره ,د  30ورځو لپاره يا د  180ورځو لپاره وقفه اخيستي شئ .تاسو به د
وقفې د دورې په جريان کې خپلې ټاکل شوي قماربازی لوبو ته السرسى ختم کړئ .د موجوده وقفې په جريان کې تاسو
کولى شئ چې د وقفې موده پراخه کړائ.کله چې د وقفي وخت پاى ته ورسيږى نو بيا تاسو په قماربازی لوبو پيل کولى
شئ.
تاسو په بشپړه توګه قماربازی لوبو ته السرسى بندولې شئ .دا ډول بنديز دايمي وى او هميشه به تاسو بند (بالک) کړي
شوې قماربازی لوبې يا لوبو ته السرسى نه شئ لرلي.
تاسو کولى شئ وقفه واخلئ يا بنديز وکئ د ټولو لوبو څخه يا منتخب شوې ګروپ د لوبو څخه يا د انفرادي لوبو څخه.

ستاسو د قيمار بازی لوبو کتنه
ستاسو د قماربازی لوبو کولو کتنه تاسو ته لنډيز (خالصه) درکوى چې په ورکړل شوې وخت کې تاسو څومره پيسي په
کومه لوبه مصرف کړې.
ستاسو د قماربازی لوبو کتنه تاسو ته په لوبو شوې د ټولوخا لصو (مجموعی) لګښتونو حساب درکوې .د خالص
(مجموعی) لګښت شميره د هغه پيسو اندازه ښيي چې د ګټلو وروسته تاسو نه کمې کړي شوي.


که چيرته ستاسو ګټه د خطرڅخه زياته وه نو مشبت مقدار به وښودل شې.



که چيرته ستاسو ګټه د خطر څخه کمه وه نو تاسو ته به منفي مقدار ښکاره شې.

تاسو کولى شئ چې خپل ټول لګښت د انټرنيټ له الرى په خپل موبايل کې وګورئ.




د نن لپاره
د دې اونۍ لپاره
د دې مياشت لپاره

تاسو کولى شئ چې د تيرو  8مياشتو ټول لګښت مو د نقشې (ګراف) له الرى وګورئ.
تاسو کولى شئ چې د تيرو  8مياشتو دخطر ,د ګټي او د خالصه (مجموعه) لګښتونو تفصيلي راپور غوښتنه وکړئ .دا
راپور تاسو ته ښايي چې تاسو څومره پيسې د انفرادې قماربازی لوبو په خطر کې اچولې دى .راپور به ستاسو بريښناليک
(اي ميل) ته درواستوول شې.

ايا تاسو د قماربازی لوبو کولو ستونځو سره مخامخ ياست؟
ايا ستاسو د قماربازی لوبو کولو چلند له واکه (کنټروله) وتلى؟

ايا تاسو د قماربازی لوبو عادتونو باندى کنټرول له السه ورکړې ,يا تاسو شک لرئ چې تاسو ته نږدې د چا د قماربازی
لوبو ستونزه پيدا شوې؟
خلک چې د لوبو کولو ستونځه لرې د نيږدې دوستانو څخه سمدستې خپلې ستونزې پټوي .د لوبود ستونزو عمومي نښي او
د لوبو کولو خطرې چلند شايد الندې ټکو کې شامل وې.







تاسو د قيمار بازی لوبو په اړه د فکر کولو مخه نشئ نيولى ,او دې لپاره د تجربي غوښتنه کوئ.
تاسو د خطر د ډيريدو په وخت کې د مرستي دضرورت احساس کوئ ,او تاسو ډير زر زر قماربازی لوبې کوئ.
تاسو دروغ وايئ تر څو پټه کړئ چې څومره وخت او پيسې تاسو مصرفه وئ.
تاسو هڅه کوئ چې هغه پيسې بيرته ترالسه کړئ کومې چې تاسو له السه ورکړې وي.
تاسو څه فکر کوئ چې دا فقط د الس نه اخيستو خبره ده او فرصت له السه نه ورکول دى.
تاسو خپل ماليات قاچاقه وئ او پيسې مو په خطر کې اچوئ تاسو بايد هغه پيسې په نورو کارونو مصرف
کړئ.ممکن تاسو د قماربازی لوبو لپاره پيسې پورولې (قرض کړې) وي.

مرسته ترالسه کول
که تاسو د قيمار بازی لوبو مشکل لرئ يا چا ته مشکل وې نو مرسته شتون لري .تجربه ښيي چې د قماربازی لوبو د
ستونزې درملنه ښي پايلې توليدوي ,نو د ښه ژوند تيرولو په الر کې د مرستې لټول ډير ضرورې اقدام دي.

د ټيلفونې مرستې شميره
تاسو کولى شئ ټيليفون له طريقه په دې شمېرې تماس ونيسئ  .800 800 40تاسو سره په مناسب ډول چلند کيږي او
ټيليفون کول وړيا دي .دلته تاسو کولى شئ د روغتيا په اړه مسلکي خلکو سره خبري وکړئ څوک چې ستاسو د قيمار
بازی لوبو د ستونځو د وضيعت متخصص دې .د مرستې الره (هيلپ الين) تاسوته مشوره هم درکئ چې څنګه نوره
مرسته ترالسه کړئ .دوى کولى شي تاسو ته ستاسو په سيمه کې د مناسبو خدماتو موندلو کې مرسته وکړې .تاسو کولى
شئ په دى ادرس موږ ته بريښناليک (اي ميل) راوليګئ post@hjelplinjen.no
په دى وختونو تماس نيولي شئ د  09.00بجو نه تر  21.00بجو پورى (د دوشنبې څخه تر جمعې ورځې پورى)

ستاسو جى پى (عمومي ډاکټر)
که تاسو د قماربازی لوبو ستونځې او يا بې وسۍ تشخيص کړي وى نو تاسو د درملنې مستحق ياست .ستاسو جى پى
(عمومي ډاکټر) تاسو سره د درملنې مراجعه کولو کې مرسته کوې .هغه څوک چې په قماربازی لوبو کولو انحصار
(روږدى) وى ممکن چې نورى ستونځى ورته پيښي شې لکه انديښنه يا خپګان ,د کوم چې درمالنه هم کيداى شي .ستاسو
جى پى (عمومي ډاکټر) کولى شى دی کې هم تاسو سره مرسته وکړى.

دانټرنيټ له الرى درملنه
د ناروې روغتيايى خدمات تاسو ته د انټرنيټ له الرى د قيماربازی لوبو د ستونځو درملنې وړانديز کوي .په دى کې د کار
يو لړۍ شامله ده چې انالين ترسره کيږې ,چې د ډاکټرسره په اونۍ کې ټيليفونې مشوره ده .درملنه د دريو مياشتو په موده
کې ترسره کيږي ,تاسو د جی پی (عمومي ډاکټر) څخه هيڅ حوالي (سفارش) ته اړتيا نلري او درملنه وړيا ده.

د  Spillavhengighet-Norgeسازمان
 Spillavhengighet-Norgeياو مرستندويه اداره ده څوک چې د قيماربازۍ لوبو ستونځې لرونکو خلکو سره او د
هغوئ نژدې غړو سره په مرسته تمرکز کوي Spillavhengughet.تاسو ته د ناروي په لوئ ښارونو کې د ډليز
(ګروپونو) بحث کولو وړانديز کوي او هم د مرستي شميره په کوم چې تاسو زنګ وهلي شئ د دوشنبې نه تر پنجشنبې ,په
وخت د  10:00بجو نه تر 14:00بجو پوري.
د ناروې کارګر او فالحى اداره ()NAV
د ناروې کارګر او فالحى اداره ( )NAVهاغه خلکو ته الرښونه ورکوي څوک چې پورونکي (قرضداره) وي .تاسو کولى
شئ په دي شميری ته زنګ اوهئ  800 45 353تر څو د خپلي وضعی(حالت) په اړه ورسره خبری وکړي.ټيليفونونو
سره به مو په مناسب ډول چلند وشي .تاسو کولى شئ چې خپله منطقه کې د ناروې کارګر او فالحی اداري ( )NAVدفتر
سره اړيکه ونيسئ او د پورونکو مشاور سره د مالقات لپاره وخت واخلئ .نور معلومات دلته ولولئ
https://www.nav.no

