
நான் உதவி பெறுவது எபெடி?
அறிவுரையால�ாசரை லசரவகள்:
அறிவுரையால�ாசரை லசரவகள்:
ொதுகாபொை, இைகசியமாை, அச்சுறுததல் இல்�ாத மற்றும் 
ஏற்ொதைவாை சூழல்களில் ெயிற்சிபெற்ற பதாழில்வல்லுைர் 
ஒருவலைாடு ெிைச்சிரைகள் அல்�து கவர�கரளப ெற்றிப லெசுவதற்கு 
லசரவபெறுைர்களுக்கு அறிவுரையால�ாசரை வாயபெளிக்கிறது. 
சூதாட்டப ெழக்கதலதாடு சம்ெநதபெட்டப ெிைச்சிரைகளுக்காை 
அறிவுரையால�ாசரை ெின்வரும் லசரவகரள அளிக்கிறது: 
  •  பதாழில் வல்�ரமயாை, இ�வச, இைகசிய லசரவ
  •  சூதாட்டம் மற்றும் இதலதாடு சம்ெநதபெட்ட மற்ற  

ெிைச்சிரைகரளப ெற்றிய முழு மதிபபீடு
  •  லசரவபெறுைைது லதரவகளுக்லகற்ற தகவல்கள்
  •  தகுநத தருணஙகளில் மற்ற முகரமகள் அல்�து லசரவகளுக்காை 

ொிநதுரைகள்
  •  தைி நெர்கள், லசாடிகள், குடும்ெஙகள் அல்�து குழுக்களுக்காை 

லசரவகள்
  •  சூதாட்டப ெஙகாளிகள் மற்றும்/அல்�து அவர்களது 

குடும்ெததிைர்கள் ஆகிய இருவருக்குமாை ஆதைவுதவிகள்
  •  க�ாசாைதரதக் கருததில் பகாள்ளும் உதவி

உள்ளூர்பெகுதியிலுள்ள அறிவுரையால�ாசகர் 
ஒருவரு்டன் பதா்டர்புபகாள்ள, தயவு பசயது  
1800 858 858-இல் ‘சூதாட்டப ெழக்க உதவி 
லசரவ’யு்டன், அல்�து 1800 262 376 -
இல் ‘இளம் சூதாடிகளுக்காை உதவி இரணபபு’  
(Gambler’s Help Youthline) ்டன் பதா்டர்புபகாள்ளு
ஙகள் (அவுஸதிலைலியாவிற்குள்ளாக). 
இச் லசரவகள் நாபளான்றிற்கு 24 மணி லநைமும், 
வாைம் ஏழு நாடகளும் இயஙகுகின்றை, மற்றும் 
இரவ இ�வசமாைரவ மற்றும் இைகசியமாைரவ. 
லவண்டுலகாளின் பெயாில் இ�வச 
பமாழிபெயர்பொளர் லசரவ ஏற்ொடு 
பசயயபெ்ட�ாம். 

Gambler’s Help  
‘சூதாட்டப ெழக்க உதவி லசரவ’

‘ெற்க�ாசாை மகளிர் சுகாதாை ரமயம்’ Multicultural 
Centre for Women’s Health (MCWH) 
என்ெது பு�ம்பெயர்நத மற்றும் அகதியர் ெின்பு�தரதச் லசர்நத 
மகளிருக்காக மகளிைால் ந்டததபெடும் லதசிய மற்றும் சமூக 
அடிபெர்டயி�ாை லசரவயாகும். எமது வழிந்டததல், கல்வி, 
ொிநதுரைகள், எமது அனுெவஙகள், கரதகள் மற்றும் குைல்கள் 
மூ�மாக பு�ம்பெயர்நத மற்றும் அகதியர் ெின்பு�தரதச் லசர்நத 
மகளிைது சுகாதாைதரதயும் பொதுந�தரதயும் லமம்ெடுதுவதில் 
நாஙகள் ெற்றுறுதி பகாண்டிருக்கிலறாம்.

‘சூதாட்டப ெழக்க விழிபபுணர்வுத திட்டம்’  
The Gambling Awareness Project (GAP) 
விக்ல்டாாியா மாநி�ததிலுள்ள பு�ம்பெயர்நத மற்றும் அகதியர் 
ெின்பு�தரதச் லசர்நத சமூகததிைாிர்டலய ெிைச்சிரைக்குாிய 
சூதாட்டதரதப ெற்றிய விழிபபுணர்ரவ ஏற்ெடுததவும், 
கிர்டக்கும் லசரவகரள முற்ெடுததவும் ‘விக்ல்டாாியா 
மாநி� சூதாட்ட முரறயறிவு நிறுவை’ (Victoria Responsible 
Gambling Foundation (VRGF) )ததிைால் ‘சூதாட்டப ெழக்க 
விழிபபுணர்வுத திட்டம்’ (The Gambling Awareness Project 
(GAP)) எனும் லசரவக்கு நிதியுதவியளிக்கபெடுகிறது. இநத 
இைண்டு பொறுபபுகரளயும் நிரறலவற்ற, சூதாட்டதலதாடு 
சம்ெநதபெட்ட ெிைச்சிரைகள் மற்றும் தீஙகுகரளப 
ெற்றிய தாயபமாழி வழிக் கல்விரய சமூகததிைருக்கும், 
குடும்ெஙகளுக்கும், லவர�யில் இருபலொருக்கும் இச் லசரவ 
அளிக்கிறது, மற்றும் ொதிபபுற்ற ஒதத வயலதாருக்குக்காை 
லசரவகரள இது ஒழுஙகு பசயகிறது. 

லம�திகத தகவல்களுக்கு, தயவு பசயது 03 9418 099 
அல்�து reception@mcwh.com.au - வு்டன் 
பதா்டர்புபகாள்ளுஙகள்.

சூதாட்டப ெழக்கம் என் 
வாழக்ரகரய எபெடிப 

ொதிக்கிறது?

இரணயம் வாயி�ாக நீஙகள் ஒரு அறிவுரையால�ாசகரு்டன் லெச 
விரும்ெிைால் ‘சூதாட்டப ெழக்க உதவி லசரவ’ வர�ததளததிற்குச் 
பசல்லுஙகள். இநத லசரவயும் 24/7 ாீதியில் கிர்டக்கும். 

 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/ .

TAMIL



நிதிநிர� ாீதியாக:

பொழுதுலொக்கு ந்டவடிக்ரககளுக்காக ஆகும் பச�வில் குரறவு, 
பொருளாதாை பநாடிபபு, அததியாவசியமாை மற்றும் ஆதாயமாை 
பொருடகளுக்காக ஆகும் பச�வில் குரறவு, அதிகாிததுவரும் க்டன், மற்றும் 
சூதாட்டததிற்காகப பொருடகரள விற்றல்

ெிைச்சிரைக்குாிய சூதாட்டப ெழக்கம் 
என்ெது என்ை?
 

சூதாடும் அரைவரும் ெிைச்சிரைக்குாிய சூதாட்டக்காைர்கள் அல்�. 
ெின்வரும் நிர�களில் சூதாட்டம் ஒரு ெிைச்சிரையாக ஆகிறது:

“என்னுர்டய மரைவி மற்றும் இைண்டு  
குழநரதகலளாடு ஒரு சநலதாஷமாை மைிதாகததான்  
நான் அவுஸதிலைலியாவிற்கு வநலதன். சூதா்ட 
ஆைம்ெிதததிலிருநது நான் ெடிபெடியாக  
எைக்கு முக்கியமாைவயாக இருநத  
அரைதரதயும் இழநலதன், என்  
மரைவியும் இைண்டு  
ெிள்ரளகளும் என்ரை  
விடடு அகன்றுவிட்டைர்.”

சூதாட்டப ெழக்கமாைது என்ரை 
அல்�து என்னுர்டய குடும்ெததிரை 
எவவாறு ொதிக்கக்கூடும்?

லவர�, ெடிபபு அல்�து 
மற்ற ந்டவடிக்ரககளில்  
இர்டயூறு 
ஏற்ெடுததும்லொது

உணர்வுாீதியாை அல்�து 
உ்டல்ாீதியாை சுகாதாைப 
ெிைச்சிரைகரள 
ஏற்ெடுததும்லொது

நிதிநிர�ப 
ெிைச்சிரைகரள 
ஏற்ெடுததும்லொது

குடும்ெ உறவுகள் அல்�து 
மற்ற உறவுகளுக்குக் லகடு 
ஏற்ெடுததும்லொது

 சூதாட்டதரதப ெற்றிக் 
குடும்ெததிைரு்டனும் 
நண்ெர்களு்டனும் வாதி்டல், 
அல்�து சூதாடுவதற்காக 
பவளிலய லொவதற்காக 
சாக்குலொக்கு பசால்லுதல்

 முதலில் நிரைததரத வி்ட அதிக 
லநைததிற்கு சூதாடுதல்

 கர்டசி ்டா�ர் லொகும் வரை 
சூதாடுதல்

 சூதாட்டதரதப ெற்றிய 
சிநதரைகளால் நிததிரைரய 
இழததல்

 கட்டணஙகரளச் 
பசலுததுவதற்குப ெதி�ாக 
அதற்காை ெணதரத 
சூதாடுவதற்குப ொவிததல்

 சூதாட்டதரத நிறுதத 
முயற்சிததல், ஆைால் அது 
இய�ாமலிருததல்

 சூதாட்டப ெழக்கதரத 
நிறுதத அல்�து குரறக்க 
முயற்சிக்கும்லொது ஒலை 
லயாசரையாக இருததல்

 பொிய ெநதயஙகரள ரவபெதன் 
மூ�ம் சூதாட்டதிைால் ஏற்ெடும் 
ஆர்வததிரை அதிகாிக்க 
முயற்சிததல்

 சூதாடுவதற்காகப ெணம் 
பெறுவதற்கு சட்டதரத மீறல்

 ெிைச்சிரைகள் அல்�து 
ஏமாற்றஙகரளத தவிர்க்க 
சூதாடுதல்

 சூதாடுவதற்காக லவர�க்கு 
அல்�து வகுபெிற்குப 
லொகாமலிருததல்

 குடும்ெம் மற்றும் 
நண்ெர்கலளாடு பச�விடும் 
லநைதரதவி்ட அதிக லநைம் 
சூதா்டல்

 ஒவபவாரு நாளும் 
சூதாட்டதரதப ெற்றி 
லயாசிததல்

 விரளயாடடிற்காக 
மடடும் இல்�ாமல், ெணம் 
பசயிபெதற்காக சூதாடுதல்

 சூதாட்டததில் இழநத 
ெணதரதச் சூதாட்டததின் 
மூ�ம் பசயிக்க முயற்சிததல்

 சூதாட்டததின் காைணமாக 
மைச்லசார்வாக இருததல்

 பொய பசால்லுதல், அல்�து 
சூதாட்டப ெழக்கதரத 
இைகசியமாக ரவததிருததல்

 சூதாடுவதற்காகக் 
க்டன் வாஙகல் அல்�து 
உர்டரமகரள விற்றல்

லவர� அல்�து ெடிபபு ாீதியாக: 

உ்டல்ந� ாீதியாக: 

உணர்வு ாீதியாக அல்�து உளாீதியாக: 

வாழக்ரகததுரண உறவுகள்:

க�ாசாை ாீதியாக: 

குற்றச் பசயல்கள்:

குழநரதப புறக்ணிபரெப லொன்ற புறக்கணிபபுக் குற்றஙகள், க்டன்கரள 
அர்டபெதற்காக லொரதமருநது விற்றல் லொன்ற கட்டாயததின் 
காைைமாக பசயயபெடும் குற்றஙகள் அல்�து விெச்சாைம், அல்�து வாயபபு 
கிர்டக்கும்லொது பசயயபெடும் குற்றஙகளாை திரு்டல் மற்றும் கள்ளக் க்டன். 

வாழக்ரகததுரண உறவுகளுக்குள்ளாக ஏற்ெடும் முைண்ொடு, 
பொறுபபுக்கரளப புறக்கணிததல், சிறுரமபெடுததிக்பகாள்ளல் அல்�து 
ெடுததபெ்டல், வாழக்ரகததுரண உறவுகரள முறிததுக்பகாள்வதற்காை 
அச்சுறுததல், அல்�து உண்ரமயில�லய முறிததுக்பகாள்ளல்

விசைம், தாம் எதற்குலம இ�ாயக்கில்ர� என்ற உணர்வுகள், லதால்வி 
உணர்வுகள், அதீதத துயைம், எளிதில் ொதிபபுறும் தன்ரம மற்றும் 
இ�ாயக்கின்ரம

கவர�யின் காைணமாக ஏற்ெடும் மை அழுததம், மைச்லசார்வு கற்றும் 
குரறநத அளவி�ாை நிததிரை, அதிகாிக்கும் சுகாதாை லசரவப ொவிபபு, 
தற்பகார�ச் சிநதரைகள், சுயத தீஙகிரழபபு மற்றும் அவசைகா� 
சிகிச்ரசக்காை லதரவ 

கரளபபு அல்�து கவைச்சிதறலின் காைணமாகக் குரறயும் பசயல்திறன், 
சூதாட்டததின் காைணமாக லவர�க்கு அல்�து பசல்�லவண்டிய 
இ்டததிற்குச் பசல்�ாமல் இருததல், ெடிபெிலிருநது தள்ளிரவக்கபெ்டல், 
லவர� இழபபு மற்றும் ெணியி்ட முைண்ொடுகள் 

உஙகளி்டலமா, ெிைச்சிரைக்குாிய சூதாட்டப ெழக்கம் உள்ள லவபறாருவாி்டலமா 
இவற்றில் ஏதாவபதாரு அறிகுறி பதன்ெ்ட�ாம். உஙகளுர்டய அல்�து 
இன்பைாருவருர்டய சூதாட்டப ெழக்கதரதப ெற்றி நீஙகள் சிறிதளலவ 
கவர�பெட்டாலும் கா�ம் தாழததி உதவி நாடுவரத வி்ட விரைவாக உதவி 
நாடுவது நல்� லயாசரையாகும். 

ெண இழபரெ ஏற்ெடுததுவது மடடுமல்�ாமல், ெிைச்சிரைக்குறிய 
சூதாட்டப ெழக்கமாைது ஒருவைது ஒடடுபமாதத வாழக்ரகரயயும், 
அவரைச் சுற்றியுள்ளவர்களது வாழக்ரகரயயும் ொதிக்கும். 
உஙகரளப ெற்றிலயா அல்�து இன்பைாருவரைப ெற்றிலயா நீஙகள் 
கவர�பெட்டால், ெின்வரும் அறிகுறிகள் பதன்ெடுகின்றைவா என்று 
ொருஙகள்:

ெிைச்சிரைக்குாிய சூதாட்டப 
ெழக்கததின் அறிகுறிகரள அர்டயாளம் 
காணுவது எபெடி?

தைி நெர் ஒருவர், அவைது குடும்ெததிைர் மற்றும் அவைது சமூகததிைைது 
சுகாதாைம் மற்றும் பொதுந�ததிரைப ெிைச்சிரைக்குாிய சூதாட்டப 
ெழக்கததின் விரளவுகள் ொைதூைமாை முரறயில் ொதிக்கக்கூடும். 

வயது, ொலிைம், இைம் அல்�து சமூக அநதஸது ஆகியை 
எதுவாக இருநதாலும் ெிைச்சிரைக்குாிய சூதாட்டப ெழக்கம் 
என்ெது எவபைாருவரையும் ொதிக்க�ாம். சூதாட்டப 
ெழக்கததில் ஈடுெ்டவும், அப ெழக்கம் ெிைச்சிரைக்குாியதாக 
மாறுவதற்குமாை ஆெததுக்கூறுகரள அதிகாிக்கச் 
பசயயும் ெ� வரகபெட்ட காைணிகரள பு�ம்பெயர்நத 
மற்றும் அகதியர் ெின்பு�தரதச் லசர்நதவர்கள் 
எதிர்பகாள்ளக்கூடும். பு�ம்பெயர்நததன் காைணமாக 
ஏற்ெடும் நிதிநிர� மற்றும் சமூக அழுததஙகள், 
லவர�யின்ரம, லவர�க்குரறவு, பு�பபெயர்வுக்கு 
முன்ொக ஏற்ெட்ட அதிர்வூடடும் அனுெவஙகள் ஆகியை 
இக் காைணிகளில் உள்ள்டஙகும்.  

சூதாட்டப ெழக்கதின் காைணமாக க�ாசாைச் பசயல்ொடுகள் மற்றும் 
ெஙகுகளுக்காகக் குரறவாை லநைம் மற்றும் திறன். ஒரு க�ாசாை சமூகததின் 
எதிர்ொர்பபுகளில் ெஙகளிபொற்றும் திறைில் குரறவு அல்�து இநத 
எதிொர்பபுகரளப பூர்ததி பசயய இய�ாரம, மற்றும் இதன் விரளவாக 
க�ாசாை சமூகததிைரு்டைாை பதா்டர்ெில் ஏற்ெடும் குரறவு, மற்றும் இநதத 
பதா்டர்புக் குரறவின் காைணமாக சமூகாீதியாகத தைிரமபெடுததபெ்டல்


