சூதாட்டப் பழக்கம் என்
வாழ்க்கையை எப்படிப்
பாதிக்கிறது?

நான் உதவி பெறுவது எப்படி?
அறிவுரையால�ோசனை சேவைகள்:

அறிவுரையால�ோசனை சேவைகள்:
பாதுகாப்பான, இரகசியமான, அச்சுறுத்தல் இல்லாத மற்றும்
ஏற்பாதரவான சூழல்களில் பயிற்சிபெற்ற த�ொழில்வல்லுனர்
ஒருவர�ோடு பிரச்சினைகள் அல்லது கவலைகளைப் பற்றிப் பேசுவதற்கு
சேவைபெறுனர்களுக்கு அறிவுரையால�ோசனை வாய்ப்பளிக்கிறது.
சூதாட்டப் பழக்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டப் பிரச்சினைகளுக்கான
அறிவுரையால�ோசனை பின்வரும் சேவைகளை அளிக்கிறது:
• த�ொழில் வல்லமையான, இலவச, இரகசிய சேவை
• சூதாட்டம் மற்றும் இத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட மற்ற
பிரச்சினைகளைப் பற்றிய முழு மதிப்பீடு
• சேவைபெறுனரது தேவைகளுக்கேற்ற தகவல்கள்
• தகுந்த தருணங்களில் மற்ற முகமைகள் அல்லது சேவைகளுக்கான
பரிந்துரைகள்
• தனி நபர்கள், ச�ோடிகள், குடும்பங்கள் அல்லது குழுக்களுக்கான
சேவைகள்
• சூதாட்டப் பங்காளிகள் மற்றும்/அல்லது அவர்களது
குடும்பத்தினர்கள் ஆகிய இருவருக்குமான ஆதரவுதவிகள்
• கலாசாரத்தைக் கருத்தில் க�ொள்ளும் உதவி

Gambler’s Help

‘சூதாட்டப் பழக்க உதவி சேவை’
உள்ளூர்ப்பகுதியிலுள்ள அறிவுரையால�ோசகர்
ஒருவருடன் த�ொடர்புக�ொள்ள, தயவு செய்து
1800 858 858-இல் ‘சூதாட்டப் பழக்க உதவி
சேவை’யுடன், அல்லது 1800 262 376 இல் ‘இளம் சூதாடிகளுக்கான உதவி இணைப்பு’
(Gambler’s Help Youthline) டன் த�ொடர்புக�ொள்ளு
ங்கள் (அவுஸ்திரேலியாவிற்குள்ளாக).
இச் சேவைகள் நாள�ொன்றிற்கு 24 மணி நேரமும்,
வாரம் ஏழு நாட்களும் இயங்குகின்றன, மற்றும்
இவை இலவசமானவை மற்றும் இரகசியமானவை.
வேண்டுக�ோளின் பெயரில் இலவச
ம�ொழிபெயர்ப்பாளர் சேவை ஏற்பாடு
செய்யப்படலாம்.

‘பற்கலாசார மகளிர் சுகாதார மையம்’ Multicultural
Centre for Women’s Health (MCWH)
என்பது புலம்பெயர்ந்த மற்றும் அகதியர் பின்புலத்தைச் சேர்ந்த
மகளிருக்காக மகளிரால் நடத்தப்படும் தேசிய மற்றும் சமூக
அடிப்படையிலான சேவையாகும். எமது வழிநடத்தல், கல்வி,
பரிந்துரைகள், எமது அனுபவங்கள், கதைகள் மற்றும் குரல்கள்
மூலமாக புலம்பெயர்ந்த மற்றும் அகதியர் பின்புலத்தைச் சேர்ந்த
மகளிரது சுகாதாரத்தையும் ப�ொதுநலத்தையும் மேம்படுதுவதில்
நாங்கள் பற்றுறுதி க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.

‘சூதாட்டப் பழக்க விழிப்புணர்வுத் திட்டம்’
The Gambling Awareness Project (GAP)

விக்டோரியா மாநிலத்திலுள்ள புலம்பெயர்ந்த மற்றும் அகதியர்
பின்புலத்தைச் சேர்ந்த சமூகத்தினரிடையே பிரச்சினைக்குரிய
சூதாட்டத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும்,
கிடைக்கும் சேவைகளை முற்படுத்தவும் ‘விக்டோரியா
மாநில சூதாட்ட முறையறிவு நிறுவன’ (Victoria Responsible
Gambling Foundation (VRGF) )த்தினால் ‘சூதாட்டப் பழக்க
விழிப்புணர்வுத் திட்டம்’ (The Gambling Awareness Project
(GAP)) எனும் சேவைக்கு நிதியுதவியளிக்கப்படுகிறது. இந்த
இரண்டு ப�ொறுப்புகளையும் நிறைவேற்ற, சூதாட்டத்தோடு
சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகள் மற்றும் தீங்குகளைப்
பற்றிய தாய்மொழி வழிக் கல்வியை சமூகத்தினருக்கும்,
குடும்பங்களுக்கும், வேலையில் இருப்போருக்கும் இச் சேவை
அளிக்கிறது, மற்றும் பாதிப்புற்ற ஒத்த வயத�ோருக்குக்கான
சேவைகளை இது ஒழுங்கு செய்கிறது.

இணையம் வாயிலாக நீங்கள் ஒரு அறிவுரையால�ோசகருடன் பேச
விரும்பினால் ‘சூதாட்டப் பழக்க உதவி சேவை’ வலைத்தளத்திற்குச்
செல்லுங்கள். இந்த சேவையும் 24/7 ரீதியில் கிடைக்கும்.
Most content of this information sheet comes from the Victorian
Responsible Gambling Foundation website.
For further information, please visit:
https://www.responsiblegambling.vic.gov.au/ .

மேலதிகத் தகவல்களுக்கு, தயவு செய்து 03 9418 099
அல்லது reception@mcwh.com.au - வுடன்
த�ொடர்புக�ொள்ளுங்கள்.

TAMIL

பிரச்சினைக்குரிய சூதாட்டப் பழக்கம்
என்பது என்ன?

சூதாட்டப் பழக்கமானது என்னை

பிரச்சினைக்குரிய சூதாட்டப்
பழக்கத்தின் அறிகுறிகளை அடையாளம்
காணுவது எப்படி?

சூதாடும் அனைவரும் பிரச்சினைக்குரிய சூதாட்டக்காரர்கள் அல்ல.
பின்வரும் நிலைகளில் சூதாட்டம் ஒரு பிரச்சினையாக ஆகிறது:

தனி நபர் ஒருவர், அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் அவரது சமூகத்தினரது
சுகாதாரம் மற்றும் ப�ொதுநலத்தினைப் பிரச்சினைக்குரிய சூதாட்டப்
பழக்கத்தின் விளைவுகள் பாரதூரமான முறையில் பாதிக்கக்கூடும்.

பண இழப்பை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், பிரச்சினைக்குறிய
சூதாட்டப் பழக்கமானது ஒருவரது ஒட்டும�ொத்த வாழ்க்கையையும்,
அவரைச் சுற்றியுள்ளவர்களது வாழ்க்கையையும் பாதிக்கும்.
உங்களைப் பற்றிய�ோ அல்லது இன்னொருவரைப் பற்றிய�ோ நீங்கள்
கவலைப்பட்டால், பின்வரும் அறிகுறிகள் தென்படுகின்றனவா என்று
பாருங்கள்:

வேலை, படிப்பு அல்லது
மற்ற நடவடிக்கைகளில்
இடையூறு
ஏற்படுத்தும்போது

நிதிநிலைப்
பிரச்சினைகளை
ஏற்படுத்தும்போது

உணர்வுரீதியான அல்லது
உடல்ரீதியான சுகாதாரப்
பிரச்சினைகளை
ஏற்படுத்தும்போது

குடும்ப உறவுகள் அல்லது
மற்ற உறவுகளுக்குக் கேடு
ஏற்படுத்தும்போது

வயது, பாலினம், இனம் அல்லது சமூக அந்தஸ்து ஆகியன
எதுவாக இருந்தாலும் பிரச்சினைக்குரிய சூதாட்டப் பழக்கம்
என்பது எவர�ொருவரையும் பாதிக்கலாம். சூதாட்டப்
பழக்கத்தில் ஈடுபடவும், அப் பழக்கம் பிரச்சினைக்குரியதாக
மாறுவதற்குமான ஆபத்துக்கூறுகளை அதிகரிக்கச்
செய்யும் பல வகைப்பட்ட காரணிகளை புலம்பெயர்ந்த
மற்றும் அகதியர் பின்புலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்
எதிர்கொள்ளக்கூடும். புலம்பெயர்ந்ததன் காரணமாக
ஏற்படும் நிதிநிலை மற்றும் சமூக அழுத்தங்கள்,
வேலையின்மை, வேலைக்குறைவு, புலப்பெயர்வுக்கு
முன்பாக ஏற்பட்ட அதிர்வூட்டும் அனுபவங்கள் ஆகியன
இக் காரணிகளில் உள்ளடங்கும்.

“என்னுடைய மனைவி மற்றும் இரண்டு
குழந்தைகள�ோடு ஒரு சந்தோஷமான மனிதாகத்தான்
நான் அவுஸ்திரேலியாவிற்கு வந்தேன். சூதாட
ஆரம்பித்ததிலிருந்து நான் படிப்படியாக
எனக்கு முக்கியமானவயாக இருந்த
அனைத்தையும் இழந்தேன், என்
மனைவியும் இரண்டு
பிள்ளைகளும் என்னை
விட்டு அகன்றுவிட்டனர்.”

அல்லது என்னுடைய குடும்பத்தினை
எவ்வாறு பாதிக்கக்கூடும்?

நிதிநிலை ரீதியாக:
ப�ொழுதுப�ோக்கு நடவடிக்கைகளுக்காக ஆகும் செலவில் குறைவு,
ப�ொருளாதார ந�ொடிப்பு, அத்தியாவசியமான மற்றும் ஆதாயமான
ப�ொருட்களுக்காக ஆகும் செலவில் குறைவு, அதிகரித்துவரும் கடன், மற்றும்
சூதாட்டத்திற்காகப் ப�ொருட்களை விற்றல்

வேலை அல்லது படிப்பு ரீதியாக:
களைப்பு அல்லது கவனச்சிதறலின் காரணமாகக் குறையும் செயல்திறன்,
சூதாட்டத்தின் காரணமாக வேலைக்கு அல்லது செல்லவேண்டிய
இடத்திற்குச் செல்லாமல் இருத்தல், படிப்பிலிருந்து தள்ளிவைக்கப்படல்,
வேலை இழப்பு மற்றும் பணியிட முரண்பாடுகள்

உடல்நல ரீதியாக:
கவலையின் காரணமாக ஏற்படும் மன அழுத்தம், மனச்சோர்வு கற்றும்
குறைந்த அளவிலான நித்திரை, அதிகரிக்கும் சுகாதார சேவைப் பாவிப்பு,
தற்கொலைச் சிந்தனைகள், சுயத் தீங்கிழைப்பு மற்றும் அவசரகால
சிகிச்சைக்கான தேவை

பிரச்சினைகள் அல்லது
ஏமாற்றங்களைத் தவிர்க்க
சூதாடுதல்
சூதாடுவதற்காக வேலைக்கு
அல்லது வகுப்பிற்குப்
ப�ோகாமலிருத்தல்
குடும்பம் மற்றும்
நண்பர்கள�ோடு செலவிடும்
நேரத்தைவிட அதிக நேரம்
சூதாடல்
ஒவ்வொரு நாளும்
சூதாட்டத்தைப் பற்றி
ய�ோசித்தல்

உணர்வு ரீதியாக அல்லது உளரீதியாக:

விளையாட்டிற்காக
மட்டும் இல்லாமல், பணம்
செயிப்பதற்காக சூதாடுதல்

விசனம், தாம் எதற்குமே இலாயக்கில்லை என்ற உணர்வுகள், த�ோல்வி
உணர்வுகள், அதீதத் துயரம், எளிதில் பாதிப்புறும் தன்மை மற்றும்
இலாயக்கின்மை

சூதாட்டத்தில் இழந்த
பணத்தைச் சூதாட்டத்தின்
மூலம் செயிக்க முயற்சித்தல்

வாழ்க்கைத்துணை உறவுகள்:

சூதாட்டத்தின் காரணமாக
மனச்சோர்வாக இருத்தல்

வாழ்க்கைத்துணை உறவுகளுக்குள்ளாக ஏற்படும் முரண்பாடு,
ப�ொறுப்புக்களைப் புறக்கணித்தல், சிறுமைப்படுத்திக்கொள்ளல் அல்லது
படுத்தப்படல், வாழ்க்கைத்துணை உறவுகளை முறித்துக்கொள்வதற்கான
அச்சுறுத்தல், அல்லது உண்மையிலேயே முறித்துக்கொள்ளல்

கலாசார ரீதியாக:
சூதாட்டப் பழக்கதின் காரணமாக கலாசாரச் செயல்பாடுகள் மற்றும்
பங்குகளுக்காகக் குறைவான நேரம் மற்றும் திறன். ஒரு கலாசார சமூகத்தின்
எதிர்பார்ப்புகளில் பங்களிப்பாற்றும் திறனில் குறைவு அல்லது இந்த
எதிபார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்ய இயலாமை, மற்றும் இதன் விளைவாக
கலாசார சமூகத்தினருடனான த�ொடர்பில் ஏற்படும் குறைவு, மற்றும் இந்தத்
த�ொடர்புக் குறைவின் காரணமாக சமூகரீதியாகத் தனிமைப்படுத்தப்படல்

குற்றச் செயல்கள்:
குழந்தைப் புறக்ணிப்பைப் ப�ோன்ற புறக்கணிப்புக் குற்றங்கள், கடன்களை
அடைப்பதற்காக
ப�ோதைமருந்து
விற்றல்
ப�ோன்ற
கட்டாயத்தின்
காரனமாக செய்யப்படும் குற்றங்கள் அல்லது விபச்சாரம், அல்லது வாய்ப்பு
கிடைக்கும்போது செய்யப்படும் குற்றங்களான திருடல் மற்றும் கள்ளக் கடன்.

ப�ொய் ச�ொல்லுதல், அல்லது
சூதாட்டப் பழக்கத்தை
இரகசியமாக வைத்திருத்தல்
சூதாடுவதற்காகக்
கடன் வாங்கல் அல்லது
உடைமைகளை விற்றல்

சூதாட்டத்தைப் பற்றிக்
குடும்பத்தினருடனும்
நண்பர்களுடனும் வாதிடல்,
அல்லது சூதாடுவதற்காக
வெளியே ப�ோவதற்காக
சாக்குப�ோக்கு ச�ொல்லுதல்
முதலில் நினைத்ததை விட அதிக
நேரத்திற்கு சூதாடுதல்
கடைசி டாலர் ப�ோகும் வரை
சூதாடுதல்
சூதாட்டத்தைப் பற்றிய
சிந்தனைகளால் நித்திரையை
இழத்தல்
கட்டணங்களைச்
செலுத்துவதற்குப் பதிலாக
அதற்கான பணத்தை
சூதாடுவதற்குப் பாவித்தல்
சூதாட்டத்தை நிறுத்த
முயற்சித்தல், ஆனால் அது
இயலாமலிருத்தல்
சூதாட்டப் பழக்கத்தை
நிறுத்த அல்லது குறைக்க
முயற்சிக்கும்போது ஒரே
ய�ோசனையாக இருத்தல்
பெரிய பந்தயங்களை வைப்பதன்
மூலம் சூதாட்டதினால் ஏற்படும்
ஆர்வத்தினை அதிகரிக்க
முயற்சித்தல்
சூதாடுவதற்காகப் பணம்
பெறுவதற்கு சட்டத்தை மீறல்

உங்களிடம�ோ, பிரச்சினைக்குரிய சூதாட்டப் பழக்கம் உள்ள வேற�ொருவரிடம�ோ
இவற்றில் ஏதாவத�ொரு அறிகுறி தென்படலாம். உங்களுடைய அல்லது
இன்னொருவருடைய சூதாட்டப் பழக்கத்தைப் பற்றி நீங்கள் சிறிதளவே
கவலைப்பட்டாலும் காலம் தாழ்த்தி உதவி நாடுவதை விட விரைவாக உதவி
நாடுவது நல்ல ய�ோசனையாகும்.

