ردياب بازی
شخ شما.

 YourPlayچه است؟
برای تعقيب كردن  
مان پول و وقت ف شده

 YourPlayزمينه تعقيب كردن مقدار پول و زمانيكه برای بازی ف
مى كنيد ،فراهم مى سازد.صفحه " !
ماش #بازی تان مجموعه تانرا برای
شما نشان مى دهد ،تا هميشه موقف تانرا بدانيد.به منظور حفظ
محرميت تان؛ مى توانيد صفحه ها را هر زمانيكه خواسته باشيد
خاموش يا روشن كنيد.

حدود و يادآورنده ها را تنظيم كنيد
برای بردن استفاده اعظمى از  ،YourPlayمى توانيد حدود ف پول
تع #كنيد – يا هردو ر " !
يا زمان خود را " !
ا.ح #رسيدن به  70%و 90%
>
حدود تان ،صحفه نمايش بشما خاطرنشان مى سازد.ح? مى توانيد
پيغام يادآورنده شخ Gتانرا منحيث يک وسيله تشويقى جهت پابند
بودن به حدود تان ثبت كنيد.

سوابق بازی تانرا برر /كنيد
استفاده كنندگان  YourPlayيک صورتحساب ساليانه را دريافت
خواهند نمود.مى توانيد سوابق فعاليت بازی تانرا طى يک
جلسه ،يک هفته ،يک ماه يا يكسال مشاهده كنيد .مى توانيد
صورتحساب تانرا بشكل آنTين مشاهده كنيد ،آنرا از طريق ايميل
دريافت كنيد يا از طريق پُست به آدرس ! !
مWل تان ارسال گردد.

صفحه نمايش را
برای خواندن سوابق
تان برر كنيد

حدود خصو و
يادآورنده شخ!
تانرا ثبت كنيد

Annual Activity Statement
Reporting period 01/07/16 - 30/06/17

)Total time played (01:18:24

)Total money lost ($838.20

$

صورتحساب های
شخ! بشما اجازه مى
دهند تا فعاليت های
بازی اضافه وقت تانرا
مشاهده كنيد

QPlayed within your limit QPlayed over your limit QPlayed with no limit set

با  YourPlayمى توانيد
<
<
<

مقدار پول و زمان 9ف شده زمان بازی تانرا تعقيب كنيد
=
تع? كنيد
انتخاب كنيد كه حدود شخ! و پيغام های يادآورنده تانرا >
صورتحساب های فعاليت بازی تانرا دريافت كنيد

بااستفاده از  YourPlayچگونه مى
توانم ;:وع كنم؟
مى توانيد برای  YourPlayآنTين
به آدرس  yourplay.com.auثبت
نام كنيد يا به يک غرفه محل بازی
محل تان مراجعه كنيد .اگر مى
خواهيد كه سوابق بازی تانرا بدون
ثبت كردن جزئيات تان تعقيب
كنيد ،يک كارت  YourPlayمؤقت
را در يک محل بازی تقاضا كنيد.
اگر به هرنوع كمک !ورت داريد،
از ي fاز كارمندان تقاضا كنيد.

مى توانيد حدود ف زمان و
مبلغ تانرا در زمان ثبت نام كردن
"!
تع #كنيد .اگر برای فكر كردن
به وقت >
بيش Wنياز داريد،
هميشه مى توانيد اين حدود را
بعداً " !
تع #كنيد.اگر مى خواهيد
ف سوابق jبازی تانرا تعقيب
كنيد ،به ساد kگزينه "بدون
حدود" را انتخاب كنيد.

برای >
دس ZWبه YourPlay

شما !ورت به يک كارت داريد.
هرزمانيكه خواسته باشيد مى
توانيد كارت تانرا از يک محل بازی
در ويكتوريا بدست بياوريد.كارت
تانرا در داخل وسيله كارت !
خواm
"!
ماش #بازی داخل كنيد ،سپس رمز
عبور تانرا بنويسيد و مى توانيد
qpوع به كار كنيد.

فراموش نكنيد ،شما يک صورتحساب ساليانه كه فعاليت بازی
تانرا نشان مى دهد ،دريافت خواهيد نمود.شما همچنان مى
توانيد معلومات تانرا در ويب سايت  YourPlayيا غرفه های
محل بازی مشاهده كنيد.

١

#

رهنمودهای
عاىل

برای دريافت كردن كارت ثبت
شده تان ،شما بايد كارت هويت )بطور مثال
اخ( تانرا نشان
]يسنس دريوری يا بل فيه 
دهيد .نام اول و تخلص كارت هويت تان
بايد مطابق اسمى باشد كه برای ثبت كردن
 YourPlayبكار برده ايد.

٢

#

رهنمودهای
عاىل

٣

حدود تانرا هر وقت  
تع<
تغ دهيد.به ويب سايت
يا 
 yourplay.com.auمراجعه
كنيد يا از غرفه های محل بازی
تان استفاده نمائيد.

#

رهنمودهای
عاىل

رمز عبور تانرا بخاطر بسپاريد.بايد
آنرا در زمان داخل كردن كارت تان
ماش< كارت 
در  
خوا Mبنويسيد.

آيا مى خواهيد معلومات a
بيش كسب كنيد؟
<
<
<

<

به ويب سايت  yourplay.com.auمراجعه كنيد
با كارمندان محل بازی صحبت كنيد
م Wكمک  YourPlayبه تيلفون ! " 1300 838 031
با " !
ب #ساعات ١٠
>
p
صبح ا  ٦شام )بوقت استندرد qق آسWاليا(  ٧روز در هفته
زنگ بزنيد.
ايميل support@yourplay.com.au

آيا به معلومات a
بيش نياز داريد؟
از مكان بازی محل تان سوال كنيد

طرز العمل محل های بازی مجوز ويكتوريا ايجاب مى كند كه كارمندان
ايشان شما را در قسمت استفاده  YourPlayكمک نمايند .اگر معلومات
>
بيش Wنياز داريد ،در قسمت ثبت نام يا طرز كار غرفه  YourPlayكمک
مى خواهيد ،لطفاً از كارمندان محل بازی تقاضا كنيد.

a
دس/

برای كسب معلومات >
بيش Wبه طريقه سهل آموز ،با Department of

 Justice & Regulation Strategic Communication Branchبه
بگWيد يا به آدرس
تيلفون  03 8684 0334تماس "
 editor@justice.vic.gov.auايميل بفرستيد.

a
آيا راجع به  
مbحظا Mداريد؟
مان بازی تان

طرق مختلف دريافت حمايت موجود است Gambler’s Help .خدمات ٢٤
ساعته رايگان و محرمانه را برای شما ارائه مى كند.با  Gambler’s Helpبه
تيلفون  1800 858 858زنگ بزنيد.

a
مbحظا Mداريد؟
آيا راجع به روش های بازی

>
مTحظا mداريد ،لطفاً با
اگر راجع به روش های بازی در ويكتوريا
Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation

به تيلفون  1300 182 457زنگ بزنيد.

حفاظت محرميت شما

زمانيكه با  YourPlayثبت نام مى كنيد ،تمام معلومات تان توسط " !
قوان#
مربوطه بشمول قانون محرميت و حفاظت معلومات مصوبه  ٢٠١٤محرمانه
و محفوظ نگهداری مى گردد .برای معلومات >
بيش Wراجع به پالي~
حفاظت ما ،لطفاً به ويب سايت  yourplay.com.auمراجعه كنيد.
پروگرام تعهد-قب تحت يسنس برای ايالت ويكتوريا تهيه مى گردد.اين بروشور توسط
 © Department of Justice & Regulationايالت ويكتوريا pن شده است.

سوا]ت راجع به YourPlay

از كجا مى توانم يک كارت بدست بياورم؟

كارت  YourPlayرا مى توانيد از هر يک از محل های بازی،
بشمول كازينوی ملبورن ،بدست آوريد.

آيا مى توانم  YourPlayرا به كارت وفاداری ام اضافه كنم؟

بله .اگر قب ً Tصاحب يک كارت وفاداری هستيد ،ف از كارمند محل
بازی تقاضا كنيد كه  YourPlayتانرا به آن عTوه كند .معلومات حساب
 YourPlayتان هميشه كام ً Tاز بقيه معلومات مندرج كارت تان محرمانه
نگهداری مى شود.

آيا مى توانم چندين كارت با  YourPlayداشته باشم؟

مى توانيد به  YourPlayتان از طريق كارت های مختلف >
دس ZWداشته
باشيد .ثبت كردن  YourPlayبا هر كارت قابل وصل مى باشد تا بتوانيد
بازی تانرا در هر محل تعقيب كنيد.

گم كنم چه اتفاق مى افتد؟
اگر كارتم را ُ

اگر ثبت نام شده باشيد ،مى توانيد يک كارت !
بگWيد .برای كارت
مث? "
های مؤقت !
مث? داده نمى شود ،لهذا در صورت مفقود شدن كارت تان،
!
سابقه بازی تانرا "ن Wاز دست خواهيد داد.

آيا مى توانم كارت مؤقتم را ثبت كنم؟

بله.ف از كارمند محل بازی تقاضا كنيد.برای ثبت كردن كارت تان بايد
كارت هويت تانرا نشان دهيد.ثبت نام بدين معناست كه سوابق بازی تانرا
هميشه تجديد شده نگه مى داريد.

در صورت رسيدن به مرز محدوديت چه اتفاق مى افتد؟

"!
بگWيد
ماش #بازی "غ Wفعال مى گردد تا شما فرصت داشته باشيد تصميم "
كه آيا مى خواهيد بازی را ادامه دهيد يا نه .همچنان بخاطر داشته باشيد
اگر مى خواهيد محدوديت تانرا بعد از qpوع بازی افزايش دهيد ،برای
نافذ شدن اينكار حد اقل  ٢٤ساعت وقت زم مى باشد.

اگر يک حد را  
تع< كنم و به آن برسم ،پاينت های
وفاداری ام چطور مى شوند؟

اگر از يک كارت وفاداری استفاده مى كنيد كه به  YourPlayشما وصل
است ،و حد پول و/يا زمان را " !
تع #كرده ايد ،بعد از رسيدن به آن حد
!
پاينت های وفاداری را بدست نمى آوريد.اين پاينت ها زما mدوباره كسب
مى كنيد كه زمان حد جديد تان آغاز گردد.

آيا مى توانم پول به كارت  YourPlayام اضافه كنم؟

نخ.Wكارت  YourPlayتان كريدت پذير نيست.هدف اين كارت ف
"
اينست كه شما بتوانيد سابقه بازی تانرا تعقيب كنيد و حد انفرادی تانرا
"!
تع #كنيد.

از طريق ويب سايت  yourplay.com.auبرای YourPlay

در هريک از " !
مWهای معلومات يا غرفه های مجوز بازی در
ويكتوريا ثبت نام كنيد.
برای معلومات a
بيش:

برای " !
م Wمعلومات  YourPlayبه تيلفون 1300 838 031
"!
ب #ساعات  ١٠صبح ا  ٦شام )بوقت استندرد qpق
>
آسWاليا(  ٧روز در هفته زنگ بزنيد.

yourplay.com.au

توسط حكومت ويكتوريا از طريق صندوق
حمايت جامعه حمايت مى شود.

