
راتنظیم  طفلم  آنالین  های  فعالیت  چگونه 
کنم؟ 

الیا این  ی دولت اس�ت 1. اطالعات بیش�ت دریافت کنید: وب سایت سای�ب
اطالعات را بلدی والدین و اطفال در مورد بازی های آنالین وبودن امن در آنالین، 

ازجمله اطالعات درمورد بازی های محبوب آنالین و سایت های رسانه های اجتماعی 

و آیا اینکه شمو می توانید پول در آنها خرچ کنید. 

 Betfilter و GamBlock 2. سایت های مسدود شده: دو فیل�ت محبوب
 Cyberpatrol، نت مانند ن شما می توانید نرم افزار نظارت بر این�ت یا همچن�ی

 Cybersitter یا NetNanny را نصب کنید. این نرم افزار معموال هزینه آن

  AUD $ 100 یا- $ 300 در هر سال است و می تواند تا 6 دستگاه های مختلف 

در خانه شمو نصب گردد.

یس به کارت بدهی یا  یس به پول: بنگرید که در خانواده شمویک دس�ت 3. دس�ت
اعتباری شمو دارد، و اینکه آیا هر یک از این کارت ها به حساب که اطفال شمو 

یس دارد وصل است، از جمله حساب برای دانلود موسیقی. شمو ممکن  دس�ت

بخواهید یک هشدار به تلفن تان بلدی خرید جدید راه اندازی کنید، تا شموتلفون 

ی بتوانید. هوشمند یا تابلیت یک فرد جوان و خرچ آن را پیگ�ی

ن فرصت صحبت در مورد مشکالت و  4. خدمات مشاوره: مشاوره به مراجع�ی
یا نگرا�ن با یک متخصص آموزش دیده در یک، فضای امن،محرمانه، بدون تهدید 

ومحیط قابل پذیرش را فراهم موند. به خط راهنما قمار در 858 858 1800 و یا 

راهنما Youthline Gambler’s Help در 376 262 1800 زنگ بزنید. این خدمات 

در ۲۴ ساعت شبانه روز، هفت روز هفته و مفت و محرمانه میباشد. خدمات 

ترجما�ن می توان به صورت مفت بر اساس درخواست تنظیم گردد.

 )MCWH( صحی و سالمت زنان 
گ

 مرکزچند فرهن�
یک سازمان مبت�ن بر جامعه میل است که توسط زنان و بلدی زنان از پیشینه مهاجر 

د سالمت و رفاه زنان مهاجر و پناهنده، از طریق  و پناهنده میباشد. مو به پیش�ب

ی مو، آموزش و دفاع: تجارب مو، قصه های مو و صدای مومتعهد میباشیم.   ره�ب

 پروژه آگاهی قمار 
 )The Gambling Awareness Project )GAP(

افزایش  ن گردیده، و بلدی  تام�ی  )VRGF( توسط ویکتوریا مسئول بنیاد قمار

آگاهی در مورد مشکل قمار درجوامع مهاجر و پناهنده در رسارس ویکتوریا و 

س میباشد. برای حفظ این دو مسئولیت، MCWH در  ارتقاء خدمات در دس�ت

زبان آموزش جامعه در مورد مسائل مربوط به قمار و آسیب رساندن به جوامع، 

ر شده،ارائه  خانواده ها و کارکنان و پشتیبا�ن شده تسهیل در میان مردم مت�ن

می دهد.

برای بیش�ت معلوماِت صحت ده ایمیل و 
 شمارِه ذیل رابطه کنید 0999 9418 03 

reception@mcwh.com.au و

بچه های شموبا دستگاه دیجیتال)برقی( 
چه چیز دیگری را موتانه انجام بده؟

HAZARAGI

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/ 

https://www.responsiblegambling.vic.gov.au/


نت از طریق رسانه های متنوع از  قمار تعامیل به مع�ن تمام اشکال قمار از طریق این�ت

جمله کامپیوتر، تلفن موبایل، دستگاه های �ب سیم )به طور مثال، تابلیت(، و تلویزیون 

های تعامیل.

رشد صنعت قمار آنالین، همراه با نوآوری های تکنولوژیک مانند تلفن های هوشمند، 

اساسا محیط زیست قمار ویکتوریا تغی�ی داده است. تعداد فزاینده ای از ویکتوریا�ی هم 

یس داشته باشید قمار آنالین در مقایسه با 5 تا 10 سال پیش است. اکنون می توانید دس�ت

1. طفل مه زیر 18 سال است، /آیا او قمار آنالین بازی موتانه 
ش رسیع قمار آنالین رابه ارمغان می آورد. ح�ت  نت گس�ت رشد رسیع استفاده از این�ت

اگر سن قانو�ن برای یک فرد به قمار 18 باشه، بسیاری از جوانان زیر 18 سال سن 
وجود دارد که قمار آنالین بازی مونند. امروزه، برای جوانان جور نمودن حساب 

ن بلدی جور کردو یک حساب  آنالین و بازی آنالین و یا قمار آسان موباشد.همچن�ی
کاربری با اطالعات غلط که 18 ساله مالوم شنه آسان موباشه.

ر از قمار آنالین میشوند بخاطریکه 1( آنها  جوانان ح�ت زیاد تر آسیب پذیر و مت�ن
نت و سایت های شبکه های اجتماعی، در اغلب موارد و ۲( آنها  با استفاده از این�ت

ند.  ممکن توسط تبلیغات آسان تر از بزرگساالن تحت تاث�ی قرار بگ�ی

2. چرا جوانان قمار بازی مونه؟ 
جوانان دوست دارند رفتارهای پر خطر، مانند استفاده از مواد مخدر و نوشیدن 

ن دلیل قمار بازی مونه. آنها ممکن است فکر کنند  الکل را امتحان کنند. آنها به هم�ی
ی را با رفیق خود انجام میدهند.  ن ن و چ�ی نها رسگرم کننده ، هیجان انگ�ی که این چ�ی

 خانه یا آنها به اشتباه ممکن 
گ

این می تواند یک راه برای فرار از فشار مدرسه یا زندیک
باورکنند که این یک راه آسان برای بدست آوردن پول باشد.

3.  مه طفل خوده دیدم که کازینو آنالین بازی مونه، اما او گفت این 
تنها یک بازی مفت است.آیا او تنها بازی مونه و یا قمار موزنه؟ 

( مونند. تعریف از نظر قانو�ن و طبقه بندی شده  اساسآ، آنها بازی های دیجیتال )بر�ت
ن این  ط بندی پویل داشته باشد.همچن�ی به عنوان قمار، یک فعالیت باید نیازبه یک رسش

ن میشود. با این حال، محصوالت قمار  عمدتا توسط بخت و دادن یک ارزش جایزه تع�ی
ن بازی و عنارص آن میباشد. بطور مثال، بسیاری از بازی  به طور فزاینده ترکیب مضام�ی

های قمار با مضمون آن این روزها برای بازی اطفال وجود دارد.
بازی های قمار با مضمون به طور کیل هیچ جوایز پویل نداشته و معموال بلدی بازی 

کردو مفت میباشد. با این حال، اگر شمو می خواهید به سطح باال در این بازی بروید، 
شمو باید بلدی آن پول بدهید. 

4.  اگر این یک بازی مفت است، چرا مه هنوز هم نگران در مورد آن 
هستم؟

به علت که اگر جوانان بازی های قمار با مضمون را بازی مونند، آنها شاید به احتمال 
زیاد به مشاهده قمار به عنوان یک فعالیت روزمره قابل قبول و توسعه دیدگاه مثبت 
الیا نشان  در مورد قمار نگاه کنند. یک مطالعه با 1۲87 دانش آموزان مکاتب عایل اس�ت

اک و بازی کرده بودن،به احتمال  داد که کسا�ن که در بازی های قمار شبیه سازی اش�ت
زیاد سه بار به قمار بازی های از طریق کارت و تکت های سکرچ، وبه احتمال زیاد پنج 

ط بندی بازی کنند. برابر در مسابقات رسش

چگونه عالیم را شناسایی نمود؟

اگرطفل شمو دارای ییک یا بیش�ت از این مسائل است، شمو ممکن است با طفل خود 

در مورد نگرا�ن ها در مورد فعالیت های آنالین آنها و مدیریت نمودن / فعالیت های 

آنالین شان صحبت کنید.

“طفل من هر روز زمان زیادی را مرصف دستگاه های خود نموده / و من نگران آن 
هستم که او /ممکن است بع�ض از مشکالت قمار آنالین را داشته باشد. چگونه 

عالئم را شناسا�ی کنم؟”

این ممکن بلدی شناسا�ی مشکل باشد، اگر یک نفر جوان مسائل مربوط به قمار را 
تجربه نماید، عالئم آن ممکن مشاهده گردد.

قمار تعاملی چیست؟

زمان و یا صحبت ویا فکر زیاد در مورد قمارموند  

وسواس بیش از برنامه های قمار شبیه سازی و بازی  

وسواس درباره شانس در هنگام تماشای ورزش به جای تمرکز بر روی   
بازی

ن پول از خانواده و دوستان قرض کردن و یا گرف�ت  

ن و یا پت کردن در مورد فعالیت های قمار بازی دروغ گف�ت  

ن نوسانات خلقی و یا تشویش زما�ن که قماربازی نمی کنند داش�ت  

، از جمله انزوا و تنها�ی از دوستان
گ

رنج بردن از اشکال افرسده یک  

گریز از مکتب یا ناکام ماندن به علت وقت ت�ی کردن در قمار  

هر گونه تغی�ی دیگر در رفتار که شمو در مورد آن نگران   

 تکنالوژی مدرن، مانند تلفن های هوشمند، کامپیوتر و پد، می تواند ابزار 
 روزمره مو باشد. این به موکمک موند به 

گ
بسیار خو�ب بلدی حمایت زند�

یس اطالعات مفید و تماس با دوستان و خانواده که در دیگر نقاط  دس�ت
 مونه. با این حال، مهم است که از هر دو طرف تکنولوژی 

گ
جهان زند�

مدرن آگاه باشید.

ض دیگری را فرزندان  به عنوان یک پدر و مادر، مهم است که بدانید چه چ�ی
شمو با دستگاه های دیجیتال خود انجام می دهند،

1: بازی های آنالین بازی با دوستان خود، و
2: ح�ت قمار آنالین!

ن شوید که چه تعامیل )آنالین( قمار میباشد و می تواند  این مهم است که مطم�ئ
کودکان خشموره یا دیگر جوانان را تحت تاث�ی قراربدهید .

سواالت متداول در مورد قمار و بازی آنالین 
که پرسیده شده

آیا اطفال شمو:


