អន កពលងមលែងស៊ីសងអនាែិក
20 សំណួរ
1. ពតើអនកធ្លាប់ខាតពេលពវលាេ៊ីការងារ ឬការសិកាពដ្ឋយសារការពលង
មលែងស៊ីសងមែរឬពទ?
2. ពតើការពលងមលែងស៊ីសងធ្លាប់ព្វ ើឲ្យជ៊ី វ ិតពៅផ្ទ ោះរបស់អនកែិនសបាយ
ចិតតមែរឬពទ?

វ៉ិបសាយ:
www.gamingcontrolboard.pa.gov
អ៊ីមែល:
problemgambling@pa.gov
អាសយដ្ឋាន:
Pennsylvania Gaming Control Board
PO Box 69060
Harrisburg, PA 17106
ជូ នចំព

ោះ: ការ ិយាល័យទទួ លបនទុកមលែងសស
៊ី ងព ៀន

3. ពតើការពលងមលែងស៊ីសងបានព្វ ើឲ្យបោះ
ឬពទ?

ល់ែល់កិតតិយសរបស់អនកមែរ

4. ពតើអនកធ្លាប់មានវ ិបែែិសា រ ើបនាទប់េ៊ីការពលងមលែងស៊ីសងមែរឬពទ?
5. ពតើអនកធ្លាប់ពលងមលែងស៊ីសងពែើែែ៊ីយកលយពៅសងបំណល ឬពដ្ឋោះ
ស្រសាយការលំបាកមផ្ន កហិរញ្ញ វតថុមែរឬពទ?
6. ពតើការពលងមលែងស៊ីសងបានបងក ឲ្យមានការពកើនព ើងនូ វែហិចឆតា ឬ
ស្របសិទធភាេរបស់អនកមែរឬពទ?
7. បនាទប់េ៊ីចា ់ ពតើអនកមានអារែម ណ៍ថាអន កស្រតវូ មតស្រត ប់ែកវ ិ ឲ្យ
បានឆាប់តាែមែលអាចព្វ ើបាន និងឈ្ន ោះលយចា ់របស់អនកែកវ ិ
មែរឬពទ?
8. បនាទប់េ៊ីឈ្នោះ ពតើអនកមានការជំរ ចិតតខាាំងកាាកនុងការស្រត ប់ែកវ ិ
និងឈ្ន ោះលយបមនែ ែពទៀតមែរឬពទ?
9. ពតើអនកធ្លាប់ពលងមលែងស៊ីសងរហូ តទាល់មតអស់លយេ៊ីខ្ល ួន ឹកញាប់
មែរឬពទ?
10. ពតើអនកធ្លាប់ខ្ច៊ីលយពេយកែកពលងមលែងស៊ីសងមែរឬពទ?
11. ពតើអនកធ្លាប់លក់អវើែួយពែើែែ៊ីយកលយែកពលងមលែងស៊ីសងមែរឬពទ?
12. ពតើអនកមានការសាទក់ពសទ ើរកនុងការពស្របើ “លយពលងមលែងស៊ីសង” សស្រមាប់
ការចំណាយជា្ែម តាមែរឬពទ?

13. ពតើការពលងមលែងស៊ីសងព្វ ើឲ្យអន កែិនខ្វ ល់ខាវយេ៊ីសខ្មាលភាេខ្ល ួន
អន ក ឬស្រេួសារអន កមែរឬពទ?
14. ពតើអនកធ្លាប់ពលងមលែងស៊ីសងយូរពេលជាងការពស្រោងទករបស់អនក
មែរឬពទ?
15. ពតើអនកធ្លាប់ពលងមលែងស៊ីសងពែើែែ៊ីពេចពវសេ៊ីទកខស្រេួយ ឬបញ្ហាមែរ
ឬពទ?
16. ពតើអនកធ្លាប់ស្របស្រេឹតត ឬេិតែល់ការស្របស្រេឹតតទពងវ ើខ្សចាប់ណាែួ យ
ពែើែែ៊ីយកលយែកពលងមលែងស៊ីសងមែរឬពទ?
17. ពតើការពលងមលែងស៊ីសងព្វ ើឲ្យអន កមានការលំបាកកនុងការទទួ លទាន
ែំពណកមែរឬពទ?
18. ពតើការព្ាោះស្របមកកោន ការអស់សងឃឹែ ឬការែួ រព
ចិតតឲ្យអន កែកពលងមលែងស៊ីសងមែរឬពទ?

ពដៅស្រកហាយ ជំរ

19. ពតើអនកធ្លាប់មានការជំរ ចិតតកនុងការពលើករាស៊ីឲ្យលអ ពដ្ឋយការពលង
មលែងស៊ីសងេ៊ីរប៊ីពមាងមែរឬពទ?
20. ពតើអនកធ្លាប់េិតែល់ការបំផ្លា ខ្ល ួនឯង ឬការព្វ ើអតត ឃាត ពដ្ឋយសារ

ិ ែកខ្ល ួនពច
កែម វ្៊ី

ត ើការដកខល ួនតេញជាអ្វ ី?
ការែកខ្ល ួនពច េឺជាែំពណើរការែួ យមែលអនញ្ហញតឲ្យជនណាមានក់
ពសន ើសំឲ្យពេហាែឃាត់ខ្ល ួនេ៊ីសកែម ភាេមលែងស៊ីសងស្រសបចាប់ទា ំង
អស់ និងឲ្យពេហាែស្របាែេ៊ីការស្របែូ លជ័យភ័ណឌ ស្រសង់ពែើែ ឬទទួ ល
អំពណាយ ឬពសវាបំពេ បមនែ ែ ឬវតថុមានតនែា ពផ្េងពទៀតពៅបន
មលែងមានអាជាាប័ណណណាែួ យ។ ការែកខ្ល ួនពច ស្រតវូ បានអនវតត មត
ចំព ោះជាន់ពលងមលែងស៊ីសងននបនមលែងមានអាជាាប័ណណមលែង
ស៊ីសងពៅកនុងរែា ឯករាជយ Pennsylvania បពណា
ណ ោះ។

ថតរ ូប ពហើយនឹងមានការតស្រែូវឲ្យបងាា អតត សញ្ហញណរ ូបថតមែលពច
ពដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលមានសេលភាេ មែលមានហតែ ពលខា និងរ ូបថត
របស់ជនពនាោះ។
ត ើខ្ញុំនឹងមានត្មោះតៅតលើបញ្ជីដកខល ួនតេញរយៈតេលយូរប៉ុត្
ណ ោះ?
ជនមែលដ្ឋក់សំពណើសំឲ្យែកខ្ល ួនពច អាចពសន ើសំឲ្យពេែកខ្ល ួនពច េ៊ី
សកែម ភាេពលងមលែងស៊ីសងកនុងរយៈពេលអបែបរមាណាែួ យែូ ច
តពៅ: ែួ យឆានំ (12 មខ្) ស្របាំឆានំ ឬអស់ែួយជ៊ី វ ិត។ ការែកខ្ល ួនពច េំ
មានការផ្តរយៈពេលកំណត់ព ើយ។

ត ើខ្ញុំម្រ វូ ត្វ ីដូេតដេ េតដើដបីឲ្យមានត្មោះតលើបញ្ជីដកខល ួនតេញ?

ត ើអាេមានការល៉ុបត្មោះខ្ញុំតេញេីបញ្ជីដកខល ួនតេញដដរឬតេ?

ជនណាមានក់ អាចឲ្យពេដ្ឋក់ព្មោះពៅពលើបញ្ជ ៊ីែកខ្ល ួនពច ពដ្ឋយការ
ដ្ឋក់ពសន ើពដ្ឋយផ្លទល់ែខ្នូ វសំពណើសំការែកខ្ល ួនពច មែលបាន
បំពេ រ ួចរាល់ែកកាន់េណៈស្រេប់ស្រេងមលែងស៊ីសងរែា

ការែកខ្ល ួនពច រយៈពេល 1 ឬ 5 ឆានំ ពៅមតមានសេលភាេរហូ ត

Pennsylvania (PGCB)។ សំពណើពនោះអាចរកបានពៅពលើវ៉ិបសាយ

េ៊ីបញ្ជ៊ីែកខ្ល ួនពច របស់ PGCB។ ពស្រកាយពេលែកខ្ល ួនពច រយៈពេល

របស់ PGCB ។ ការដ្ឋក់ពសន ើ អាចព្វ ើព ើងពដ្ឋយពស្រោងពេលណាត់ជួប

អបែបរមា ជនណាមានក់អាចពសន ើសំឲ្យពេលបព្មោះពច េ៊ីបញ្ជ៊ីែកខ្ល ួន
ពច ពដ្ឋយពៅែកកាន់ពលខ្ 717-346-8300។ សាែ៊ីខ្ល ួនមែលពស្រជើសពរ ើសយក

ពៅការ ិយាល័យ PGCB Harrisburg មែលជាការ ិយាល័យែួ យកនុង
ចំពណាែការ ិយាល័យស្របចាំតំបន់របស់ PGCB ឬការ ិយាល័យ PGCB
ណាែួ យពៅកនុងបនមលែងមានអាជាាប័ណណ។ ពែើែែ៊ីព្វ ើការណាត់ជួប
សូ ែពៅែកកាន់កា រ ិយាល័យទទួ លបនទុកមលែងស៊ីសងព ៀន និង
មានបញ្ហា តាែរយៈពលខ្ 717-346-8300។
សុំតណើស៉ុុំការដកខល ួនតេញ
ដូ េ តៅ:

ម្រដូវឲ្យមានេ័ ៌មានបញ្ជជក់អ្ ត សញ្ជាណ

1.ព្មោះ រ ួែទា ំងព្មោះធ្លាប់ពៅេ៊ីែន ឬព្មោះពៅពស្រដ
2.នថៃ មខ្ឆានំកំពណើត។
3.អាសយដ្ឋានទ៊ីលំពៅបចចុបែនន
4.ពលខ្ទូ រស័េទ
5.ពលខ្សនត ិសខ្សងគ ែ ពៅពេលមានការផ្ៅ ល់ជូនពដ្ឋយសម ័ស្រេចិតតស្រសប
តាែមផ្ន កទ៊ី 7 ននចាប់សៅ៊ីេ៊ីឯកជនភាេឆានំ 1974 (5 U.S.C. § 552a)។

6.ការបរ ិយាយអំេ៊ីរ ូបរាង រ ួែទា ំងកែព ស់ ទែៃ ន់ ពភទ េណ៌សំបរសក់
េណ៌សំបរមភន ក និងលកខ ណៈរ ូបរាង មែលអាចជួ យសស្រែួលែល់ការ
កំណត់អតត សញ្ហញណ។
7.រ ូបថតអតត សញ្ហញណមែលពច ពដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល ែូ ចជា ប័ណណពបើកបរ
ឬលិខ្ិតឆ្ា ងមែន។

ទាល់មតជនមែលបានែកខ្ល ួនពច ពនាោះព្វ ើការពសន ើសំឲ្យលបព្មោះពច

ការហាែស្របាែអស់ែួយជ៊ី វ ិត េំអាចពសន ើសំឲ្យពេលបព្មោះពច េ៊ីបញ្ជ៊ី
ែកខ្ល ួនពច បានព ើយ។

សស្រមាប់េ័ត៌មានបមនែ ែអំេ៊ីែំពណើរការលបព្មោះពច េ៊ីបញ្ជ៊ីែកខ្ល ួន
ពច សូ ែពៅែកកាន់កា រ ិយាល័យទទួ លបនទុកមលែងស៊ីសងព ៀន និង
មានបញ្ហាតាែរយៈពលខ្ 717-346-8300។
ត ើនឹងមានអ្វ ីតកើ ត
តេញរ ួេ?

ើងបន្ទាប់េីខ្ញុំបានេ៉ុោះត្មោះសម្រមាប់ការដកខល ួន

បនមលែងមានអាជាាប័ណណ ស្រតវូ មតបែិពស្ការភានល់ និងបែិពស្បេវ
សិទធិពលងមលែងស៊ីសងចំព ោះជនណាមានក់មែលបានែកខ្ល ួនពច
បែិពស្បេវ សិទធិពបើកលយសទធ ពដ្ឋយមសក សមាជិកភាេកា ឹបអន កពលង
ទំនិ និងពសវាបំពេ បមនែ ែ ការចូ លរ ួែកនុងែំពណើរកែានត និងបេវ
សិទធិពផ្េងៗស្រសពែៀងោនពនោះ ស្រេែទា ំងអតថស្របពយាជន៍ចំព ោះជនណាមានក់
មែលបានែកខ្ល ួនពច ធ្លនាថាជនមែលបានែកខ្ល ួនពច ែិនទទួ ល
យកការពឃាសនាអំេ៊ីែំពណើរកែានត ការពផ្ាើសំបស្រតមានពោលពៅ ការ
ផ្េេវ ផ្ាយលក់ពដ្ឋយព្វ ើទ៊ីផ្ារតាែទូ រស័េទ សមាារៈកា ឹបអន កពលង សមាារៈ
ផ្េេវ ផ្ាយលក់មែលទាក់ទងនឹងសកែម ភាេពលងមលែងស៊ីសងពៅបន
មលែងមានអាជាាប័ណណរបស់ខ្ល ួន ពហើយអាចែកពច ជនណាមានក់មែល
បានែកខ្ល ួនពច េ៊ីស្រទេយសែែតត ិរបស់េួកពេពៅកនុងមែនសែតែ កិចច
ពផ្េងពទៀត។

ត ើខ្ញុំអាេត្ញើពាកយស៉ុុំការដកខល ួនតេញតៅកាន់កា រ ិយាល័យ PGCB

បនាទប់េ៊ីមានការដ្ឋក់ព្មោះជនណាមានក់ពៅពលើបញ្ជ៊ីែកខ្ល ួនពច រ ួច
ពហើយ បនមលែងមានអាជាាប័ណ
ណ ស្រតវូ មតបែិពស្ែិនទទួ លយកការភានល់
របស់ជនពនាោះ។ ជនពនាោះនឹងស្រតវូ សែ ិតពស្រកាែការចាប់ខ្ល ួនពដ្ឋយសារមត
ការស្របស្រេឹតតពលម ើស។ ជនណាមានក់មែលបានែកខ្ល ួនពច ពហើយបានពលង
មលែងស៊ីសងខ្ណៈមែលកំេងមានព្មោះពលើបញ្ជ ៊ីែកខ្ល ួនពច ពទាោះតាែ
រពបៀបណាកៅ ៊ី ឬតាែន៊ីតិ វ ិ្៊ីណាកៅ ៊ី ែិនអាចស្របែូ លរាល់ជ័យភ័ណឌ ឬស្រសង់
ពែើែ វ ិ េ៊ីសកែម ភាេពលងមលែងស៊ីសងណាែួ យកនុងរយៈពេលទា ំងស្រស ុង
មែលជនពនាោះកំេងមានព្មោះពលើបញ្ជ៊ីែកខ្ល ួនពច ព ើយ។ រាល់ជ័យភ័
ណឌមែលបានពច ឲ្យ បានរកព ើ ឬពលាោះយកែកវ ិ ពដ្ឋយជនណា

្ដួ យបានដដរឬតេ?

មានក់មែលបានែកខ្ល ួនពច

ត ើខ្ញុំអាេដាក់សមាជិកម្ររួ សារ្មាាក់ដដលមានបញ្ជាតលងដលបង
ស៉ុីសងតៅតលើបញ្ជីតនោះបានដដរឬតេ?
ពទ។ ជនណាមានក់ែិនអាចដ្ឋក់ជនណាមានក់ពផ្េងពទៀតពៅពលើបញ្ជ៊ី
ែកខ្ល ួនពច បានព ើយ។ ការដ្ឋក់ព្មោះពៅពលើបញ្ជ ៊ីពនោះ េឺជាការ
សម ័ស្រេចិតតទា ំងស្រស ុង ពហើយស្រតវូ មតព្វ ើព ើងពដ្ឋយសាែ៊ីខ្ល ួនមែលមសវ ង
រកការែកខ្ល ួនពច ។

ពទ។ ជនមែលបំពេ សំពណើសំការែកខ្ល ួនពច

ស្រតវូ មតដ្ឋក់

កយសំ

ពដ្ឋយផ្លទល់ែខ្ពៅកាន់កា រ ិយាល័យ PGCB ឬទ៊ីតាំងមែលមានការ

ស្រតវូ ពផ្ាើពៅកាន់ PGCB ពែើែែ៊ីជួយស្រទស្រទង់

ែល់កែម វ ិ្៊ីមលែងស៊ីសងព ៀន និងមានបញ្ហានន PGCB។

សស្រមាប់េ័ត៌មានបមនែ ែអំេ៊ីកែម វ ិ្៊ីែកខ្ល ួនពច របស់ PGCB
និងពែើែែ៊ីពបាោះេែា ទស្រែង់មបបបទពសន ើសំែកខ្ល ួនពច

សូ ែ

ពែើលវ៉ិបសាយរបស់ PGCB ។

gamingcontrolboard.pa.gov
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ពែើែែ៊ីទទួ លបានទស្រែង់មបបបទពសន ើសំែកខ្ល ួនពច តាែ
សំបស្រត សូ ែបំពេ កាតនស្របសន៊ីយ៍ខាងពស្រកាែ ពហើយពផ្ាើវាពៅ
កាន់កា រ ិយាល័យកណា
ៅ លរបស់ PGCB ។

