
 الس�������لوك المس������ؤولة المق����امرة المك����ان رمز ا�لع�����اب

 

 تعريف������������ات .1

 

 لع����ام القم�����ار &ئح����ة مع تتف������������ق الس�������لوك المس����������ؤولين القم�����ار ألع����اب ال��رمز المك����ان ھذا ف�����ي المس�������تخدمة المص�������طلحات
 .مخالف������ة ني�����ة يظھ���ر أو ،ذل���ك خ�+ف الس��������ياق يقت���������ض ل���م ما (الق�������انون) 2003

 

 مدونة إعداد .2

 

 (فكتوري�������������ا) ا&س������������ترالية الفن���������ادق رابط���ة قب������ل من الس�������لوك المس����������ؤولين القم�����ار ألع����اب ال��رمز المك����ان ھذا أعد وق���د

 من تمك�����ن أن ش����أنھا من بطريق���������ة الس�������لوك قواع���د مدون�ة ھذه كت������ب وق���د .ل+عتم�������اد ا�لع�����اب �م���اكن متاح���ة تك������ون وس���وف

 ھذه مث����ل ف�����ي وق���دم ،ا&نجليزي������������ة س��ھل ف�����ي كتابتھ������������ا يت�������م بقص��������د مس�������تعدة انھ��ا .العم����+ء قب������ل من بس�������ھولة فھم��ه

 ثقافي�������������ا متنوع�����ة خلفي����������ات من العم����+ء ذل���ك ف�����ي بم���ا ،العم����+ء إل���ى الوص�����ول المعق������ول من يك�����ون أن الطريق�������ة
 .ولغوي�������ا

 

 توف��������ر .3

 

 المش�����ورة وتق���������ديم &فت���������ة عرض وس���������يتم .الطل�����ب عن���د للعم�������+ء مكت�����وب ش����كل ف�����ي القواع�����د ھذه توف�����������ير وس���������يتم

 .القم�����ار قاع��ة ف�����ي الص�������ندوق أمي���ن ش������باك أو الغرف�������ة مدخل ف�����ي ا�لع�����اب ھذه من للعم�������+ء

 

 لغ����ات ق���د .ممكن���ا ذل���ك ك��ان وحيثم�������ا مك�ان موق���ع عل���ى المجتمعي���������ة اللغ������ات ف�����ي متوف��������رة تك������ون أن أيض�����ا والق�������انون

 ا<س������������بانية • التركي����������ة • العربي����������ة اللغ�����ة • الص������������ينية • الفيتنامي�����������������ة • ا&يطالي���������ة • اليوناني������������ة • :يل������ي ما تش������مل

 



 رس����الة القم�����ار مس��ؤول .4

 

 :القم�����ار قاع��ة ف�����ي الص�������ندوق أمي���ن محطة ف�����ي أو / و القم�����ار قاع��ة مدخل عن���د التالي�����������ة الرس������الة عرض وس���������يتم

 

 المس������ؤولة المق����امرة ق�����انون ل��������دينا .المس������ؤولة والمق����امرة العم����+ء خدمة مس���������تويات أعل���ى لتق������������ديم المك����ان ھذا تل����������تزم"

 .ذل���ك نفع��������ل كي�����ف يص�����ف الس�������لوك

 

 منطق�����ي خي����ار ممارسة ويمك�����ن ،واعي���ة خي����ارات ل�����ديھم المس��������������تھلكين عن��دما ھي منظمة بيئ���������ة ف�����ي المس������ؤولة المق����امرة

 وا�ف������راد ،القم�����ار ص����ناعة قب������ل من جماعي وعمل مش�������تركة مس�������ؤولية يع�������ني ما وھو .ظروفھ���ا أس��اس عل���ى ومعق����ول

 ." والمجتمع�������ات والحكوم����ات

 

 المعلوم�����ات القم�����ار مس��ؤول .5

 

 والكتيب��������������ات الملص���������قات ذل���ك ف�����ي بم����ا ،النم����اذج من مجموعة ف�����ي المس������ؤولة المق����امرة معلوم���ات الموق�����ع ھذا يع�����رض

 .(PIDS) &ع��ب معلوم���ات يع�����رض الشاش������ة عل���ى تظھ���ر ال�������تي (العادي������ة غ����ير) آل��ة ا&لكتروني��������������ة وا�لع�����اب

 

 

 :ذل���ك عل���ى ا�مثل�������ة

 

 بمس����������ؤولية للمق������امرة كي�����ف (أ

 

 

 

 ل+ل����������تزام الس��������ابق الق�����رار عل���ى والحف�������اظ جع��ل كيفي�����������ة (ب



 

 

 

 ال���دعم خدمات تواف��������ر (ج

 

 

 

 سياس�������ة ا&رب�����اح دف�����ع (د

 

 القم�����ار للع������ب ا&ئتم��������ان توف�����������ير عل���ى وحظر (ه

 

 برن������امج اس������������تثناء لنفس����������ه مك�ان (و

The Gambling Regulation Act 2003 prohibits 

this venue from providing credit to customers 

for playing gaming machines. 



 

 للعم�������+ء يمك�����ن ،البرن��������امج ھذا حول معلوم���ات عل���ى للحص�������ول .ا&س������������تبعاد ال�������ذاتي برن������امج يوف�������ر اللع������ب مك�ان ھذا

 ال�������ذاتي الكتي�����������ب من نس����خة عل���ى الحص�����ول أو ا�لع�����اب / موظف واجب المس����������ؤولين ا�لع�����اب م���دير مع التح�������دث

 .القم�����ار قاع��ة ف�����ي عرض�ھا اس�����������تبعاد

 

 عن معلوم���ات ا&تص�������ال وتفاص�������������يل المس����ؤول القم�����ار نص��������ائح دوري���ا تظھ���ر أيض�����ا مك�ان ف�����ي الع����رض شاش�����ات ق���د

 عل���ى ق���ادرة ھي ال�������تي الع����رض شاش����ات مك�ان لدي�����ه يك�����ون عن��دما فق�������ط ينطب���������ق وھذا) .القم�����ار مش�����كلة ال���دعم خدمات

 (.المعلوم�����ات ھذه عرض

 

 المعلوم�����ات من لمزي�����د (ز

 

 :ذل���ك ف�����ي بم����ا ،المس������ؤولة المق����امرة حول المعلوم�����ات من المزي�����د مع للعم�������+ء يوف�������ر الموق�����ع ھذا

 الكومنول��������ث حكومة موق���ع "الم��ال الذكي�������ة" www.moneysmart.gov.au إل���ى الوص����ول كيفي�����������ة • 

 دعم دول��ة وحكومة ا<قص������اء ال�������ذاتي وب����رامج القم�����ار ال���دعم خدمات تج����د أن أص�������دقائھم أو وع�������ائ+تھم المق�������امرين كي�����ف • 

 الموق�����ع المنزلي���������ة الميزاني����������ات ذل���ك ش�����ابه ما أو) الموق�����ع www.problemgambling.vic.gov.au مش�����كلة القم�����ار

 .(الحكوم�����ي

 

 المنت��������ج معلوم���ات المق����امرة .6

 

 ا&نتق����������ال ط���ريق عن وتتوف������������ر ،الف�������وز ف����رص ذل���ك ف�����ي بم����ا ،آل��ة (EGM) ا<لكتروني��������������ة القم�����ار لعب�������ة ك��ل قواع���د

 من مت���اح ھو PID شاش�����ات عل���ى عرض كيفي�����������ة حول معلوم���ات .الجھ��از عل���ى عرض (PID) &ع��ب معلوم���ات شاش�����ات إل���ى

 .القم�����ار قاع��ة داخل المتاح�����ة ،كراس���ة (PID) &ع��ب معلوم���ات الع����رض ق���راءة خ�+ل من أو / و الت���������دريس ھيئ�����ة أعض��اء أحد



 

 

 

و&ء معلوم���ات .7  ومخطط العم����+ء 

 

و&ء خطة تق����������ديم يت�������م وحي����ث  عن تفاص�������������يل تتض���������من للعم�������+ء مت���اح كتي���������ب يت�������م أن الموق�����ع ھذا خ��+ل من العم����+ء 

و&ء حول المناس���������بة المعلوم�����ات و&ء النظ�����ام لقواع�����د المعلوم�����ات ھذه تش������مل وس���وف .للمش�����������اركين مخطط العم����+ء   

 .وافت��������دى المكاف�������آت اس���������تحقاق يت�������م وم����تى وكي�����ف

 

و&ء مخطط من كج��زء تراكم�����ت ال�������تي الفوائ����������د أي المش�����اركة عن العم����+ء إب�����+غ وس���������يتم  البري���������د ط���ريق عن 
 .مك�ان يح����دده لم��ا وفق�������ا دوري أس��اس عل���ى ا<لك������������تروني البري���������د أو المباش��������ر

 

 

 

 المس��������بق ا&ل��������تزام اس���������������تراتيجية .8

 



آ&ت يلعب�����������ون ال������ذين الزب���������ائن تش�������جع المك����ان ھذا  للوق�������ت حد لوض�����ع (العمومي�����ة جمعيت�������ه) ا<لكتروني��������������ة القم�����ار 

 العمي������ل مس��اعدة العمومي�����ة جمعيت�������ه وعل���ى القم�����ار قاع��ة ف�����ي القم�����ار لع����ب &فت���������ات والمس����ؤول .لظروفھ������ا وفق�������ا والم��ال

 .علي�����ه والحف�������اظ حد بوض�������ع ا&ل��������تزام قب������ل ما ق���رار اتخ����اذ عل���ى

 

 من دورة خ�+ل أنفق���������ت ال�������تي ا�موال وكمي����ة الوق�����ت لتتب��������������ع &ع��ب تمك�����ن المك����ان ھذا ف�����ي العمومي�����ة جمعيت�������ه جمي����ع
 &ع��ب معلوم���ات وكتي���������ب مك�ان ف�����ي الم���������وظفين من مت���اح ھو ال���دورة تتب������������ع تنش�����������يط كيفي�����������ة عن معلوم���ات .اللع������ب

(PID) قب������ل ما ف�����ي ق���رارا اتخ����ذت ق���د ال���ذي للعمي���������ل ال���دعم تق�������دم المعلوم�����ات ھذه .المك����ان ف�����ي المعروض�����ة الع����رض 

 .ا&ل��������تزام

 

 الزب���������ائن مع تفاع��������ل .9

 

 باس���������تمرار إدراك��ا ذل���ك ف�����ي بم����ا ،العم����+ء خدمة من عالي�����ة مس���������تويات لتوف�������������ير المك����ان ھذا ف�����ي الموظف������ون ويل���������تزم
 ا&س����������تقراء من كج��زء ق�����انون ت�����������دريبا يتلق������������ون الموظف������ون .المس������ؤولة المق����امرة تج����اه مك�ان والمس���������ؤولية عم+ئھ���ا من

 .بھ���م

 

 .مفت��������وح مك�ان عن���د متوف��������رة دائم���ا ھو ال���ذي ا�لع�����اب / موظف واجب القم�����ار مس��ؤول م���دير ترش����������يح ل��ه المك����ان ھذا

 

 ع+مات يظھ���ر أو مش�����كلة المق����امرة خدمات حول معلوم���ات عل���ى للحص�������ول الم���������وظفين أحد يق����������ترب ال���ذي والش�����خص

 عل���ى للحص�������ول ألع����اب / موظف واجب المس������ؤولة المق����امرة لم�����دير توجيھ������ه يت�������م س���وف ،بھ���ا المق����امرة مع مش�����كلة وجود

 .ال+زم��ة وا<ج��راءات المس�����اعدة

 

 .المس�����اعدة س��������يقدم ال���ذي الموظ��ف قب������ل من مقب������ول غ����ير س�����لوك أو توت��������ر ع+مات يظھ���ر ال���ذي ال������زبون تن������اول وس���������يتم

 

 

أ& ينبغ�����������ي ولك����ن ،تش������مل مش�����كلة القم�����ار مؤش��رات ق���د  :ال������ذين الزب���������ائن عل���ى تقتص������������ر 

 

 المش��������كلة؛ القم�����ار يتعل����������ق ما ف�����ي معلوم���ات عل���ى الحص�����ول موظف من ا&ق��������تراب .ط

 بھ���ا؛ المق����امرة مع مش����اكل ل�����ديھا ب�����أنھم أنفس��������ھم يص���������فون .ثاني���������ا

 انقط�����اع؛ دون طويل�����ة لف����������ترات المق����امرة .ثالث����������ا

 القم�����ار؛ لع����ب حي����ن ف�����ي مك�ان موظف����ي مع اتص�������ا&ت تفاع��������ل تجن������ب .رابع�����ا

 اNخ�����رين؛ الزب���������ائن أو الم���������وظفين من الم��ال &ق��������تراض طلب������ات تق����������ديم خامس��ا



 المش��������كلة؛ القم�����ار الكتيب��������������ات من مخزون جمع .سادس�����ا

 و ،مقب������ول غ����ير س�����لوك أو توت��������ر ع+مات عرض .س�������ابعا

 .القم����ار لع����ب حي����ن ف�����ي العاطفي����������ة أو ا&جتماعي�������ة ومكافح�����ة ،الع������دواني الس�������لوك عرض .ثامن������ا

 

 المك����ان موظف����ي قب������ل من الحال����ة تقيي�������������م من لحال����ة تبع���������ا يق������اس المس�����اعدة ھذه وتش������مل العم����+ء مع للتفاع�������������ل عملي�����ة
 :ش����كل عل���ى التفاع����������ل ھذا يك�����ون ق���د .المناس�������ب

 

 يس������مح ال���ذي المك����ان ف�����ي المتاح�����ة الع����روض والمش��������روبات الغذائي���������ة الم��واد ف�����ي النظ�����ر عل���ى العم����+ء تش����������جيع .ط

 القم�����ار؛ آل��ة من اللع������ب ف�����ي فاص������ل

 مك�ان من وأك������ثر ،ھدوءا أك������ثر جزء ف�����ي (القھ����وة أو الش�����اي من فنج�������ان مث����ل) المرطب������ات بع�����ض لل���������زبون تق�������دم .ثاني���������ا

 س�����رية؛ بطريق���������ة المعلوم�����ات من المناس������ب ال���دعم لطل�����ب الفرص��������ة لدي�����ه العمي������ل فيھ������ا يك�����ون ال�������تي ا�لع�����اب خاص��ة

 المك����ان مغادرة أجل من الس���������فر ترتيب��������������ات ف�����ي العم����+ء مس��اعدة .ثالث����������ا

 

 وتش������مل س���جل المس������ؤولة المق����امرة حادث ف�����ي المس������ؤولة المق����امرة موظف خ��+ل من العم����+ء مع اتص�������ا&ت وتس������جل

 ف�����ي تض����������مينھا ليت���������م تفاص�������������يل .الخصوص���������ية حماي��ة ق�����انون بموج����ب الس�����جل ھذا ويغط�����ي .المتخ������ذة ا<ج��راءات

 :يل������ي ما الح���ادث الس�����جل

 الح���ادث؛ وق���وع ووق���ت ت�������اريخ .ط

 المعني��������ة؛ (ق) الموظ��ف (ق) اس���م .ثاني���������ا

 ؛(وجد إن) المعني��������ة العمي������ل اس���م .ثالث����������ا

 الح���ادث؛ عن عامة لمح��ة .رابع�����ا

 معلوم���ات ال�������ذاتي /ل المق����امر مس��اعدة توف�����������ير :المث������ال س���������بيل عل���ى) الم���������وظفين قب������ل من المتخ������ذة ا<ج��راءات خامس��ا

 ؛(اس������������تثناء

 

 الم���������وظفين مع تفاع��������ل .10

 

& ،للق����������انون وفق�������ا آ&ت عل���ى ت���راھن المك����ان ھذا ف�����ي للم������������وظفين يس������مح   .عملھ��م س�����ياق ف�����ي حي����ن ف�����ي القم�����ار 

 

 ق���د ،Nخ��ر وق���ت من تغ��������ير ق���د ال�������تي ا�لع�����اب مك�ان ف�����ي للم������������وظفين المح���ددة العم���ل ص��احب توجيھ������ات عل���ى اعتم����ادا
 ارت����داء وعدم الرس�����مي ال���زي ف�����ي ليس��������ت أنھ��ا وتوف�����������ير مك�ان ف�����ي المق����امرة الموق�����ع ھذا ف�����ي الع���������املين الخدم��ة خارج
 .ا�خ�����يرة القائم�������ة ف�����ي الم������درجين من التح�������ول من��ذ المك����ان عن غائب������ة وكان����ت ،اللع������ب رخص��ة ھ�����ويتھم

 



 قب������ل من المش����ورة ال���دعم معلوم���ات مع القم�����ار مش�����كلة لدي�����ه أنھ��ا أو ،أن��ه إل���ى يش���������ير ال���ذي الموظ��ف أي توف�����������ير وس���������يتم
 المق����امرة عدم مواص���لة عل���ى الم���������وظفين ھؤ&ء تش����������جيع ويمك�����ن .س�����رية بطريق���������ة (الص������لة ذات ش���خص) مك�ان المش������غل

 .متوف��������رة كان����ت إذا الص������لة ذات الواجب������ات

 

 القم�����ار مش�����كلة ال���دعم خدمات مع التفاع����������ل .11

 

 .الص������لة ذات والھيئ��������ات القم�����ار مش�����كلة المحلي�������ة الخ��دمات دعم مع قوي�����ة ع+ق����ات عل���ى ظللحف���������ا المك����ان ھذا ويل���������تزم

 وعين������ت ،المحلي�������ة المق�������امرين تعليم����������ات مع منتظم�����ة ف��������ترات عل���ى اجتماع����ات ب����دء المك����ان ھذا من الم���������وظفين وكب������ار

 .الع����دل وزارة من (VSW) المك����ان دعم العم���ال

 :يل������ي ما ا&جتماع�����ات ھذه من أمثل�����ة ق���د • 

 المحلي�������ة؛ المق�������امرين مس��اعدة خدمة ت������ديرھا ال�������تي ،الس���������نوية وال���دورة الم���������وظفين لت���������دريب عق���د س

 أو ،معين������ة VSW أو لتعليم������������ات المق����امر وخدمة م���دير / المك����ان المش������غل س بي�������ن الس���������نوية ا&جتماع�����ات

 .الخ��دمات ل���دعم ا<لك������������تروني البري���������د ع����بر منتظ������م اتص������ال س

 يج����ب .القم�����ار قاع��ة ف�����ي موجودا ليك�������ون س���جل / المس������ؤولة المق����امرة مجل���د ف�����ي ا&جتماع�����ات ھذه تفاص�������������يل وس�������������تبقى

 .الق�����ادم ا&جتم�����اع ت�������اريخ • الجلس�������ة؛ من العم���ل بن������ود / النت������������ائج • مناقش���������تھا؛ تم����ت ال�������تي الموض����وعات • ا&جتم�����اع؛ ف�����ي الحض�����ور • ا&جتم�����اع؛ وت�������اريخ وق���ت • :يل������ي ما ا&جتم�����اع تفاص�������������يل عل���ى

 

 العم����+ء ش����كاوى .12

 

 الكتاب�����������ة ف�����ي جعل���ه الس�������لوك قواع���د مدونة وھذه ،وتش����������غيل ،ا&متث��������ال بش������أن ش����كوى مع العمي������ل يك�����ون أن وينبغ�����������ي
 من عملي�����ة تتعل�����������ق أنھ��ا من للتأك����������د الموق�����ع م���دير قب������ل من الش������كاوى جمي����ع فح�����ص وس���������يتم .مك�ان إدارة إل���ى مباش������رة

& ال�������تي آل��ة العملي���������ات أو العم����+ء خدمة حول الش������كاوى توجي�������ه وينبغ�����������ي .الق�������انون ھذا  إل���ى رمز بتش��������������غيل تتعل�����������ق 

 .ذل���ك منھا طل���ب إذا العملي��������ة ھذه ف�����ي العم����+ء مس��اعدة مك�ان الم���������وظفين وس���وف .المن����اوب الم�����دير

 

 .ممكن وق���ت وب������أقرب بتفھ�����������م الش������كاوى ف�����ي التحقي������������ق وس���������يتم



 

& �نھ���ا الش�������كوى ف�����ي التحقي������������ق عدم ق���ررت إذا • الس����رعة؛ وجه عل���ى الش������كاوى جمي����ع اع����ترف س���������يتم • :الت���������الي النح�����و عل���ى الش������كاوى حل س���������يتم  بموض�����وع المتعلق�����������ة المع������ني الموظ��ف من معلوم���ات عل���ى الموق�����ع م���دير يطل������ب ق���د ،الش������كوى ف�����ي التحقي������������ق أثن������اء • ل�����ذلك؛ وفق�������ا العمي������ل إب�����+غ س���������يتم ،رمز بتش��������������غيل تتعل�����������ق 

 للق����������انون وفق�������ا معق����ول بش��������كل العم����+ء مع التعام�������ل ت����م ق���د ك��ان إذا ما تحدي�������د إل���ى تس��������عى المك����ان م���دير س��������يقوم • الش�������كوى؛

 ھذه لمعالج�����ة اتخاذھ���ا يتعي�����������ن ال�������تي ا<ج��راءات التفص���������������يل الموق�����ع م���دير يق������وم ،الش������كوى إثب�������ات ت����م إذا • الس�������لوك؛ المس������ؤولة المق����امرة

 الش������كوى؛ بنت�������������ائج علم��ا يح����اط أن للعمي���������ل دائم���ا س���وف • القض���������ية؛

 س���جل؛ / المس������ؤولة المق����امرة مجل���د ف�����ي • الش������كوى تفاص�������������يل الحف�������اظ وس���������يتم

 .ذل���ك طل���ب إذا VCGR إل���ى الش������كاوى عن معلوم���ات • توف�����������ير وس���������يتم

 

& إذا �ي يج����وز .(IAMA) أس�����������تراليا والوس�����طاء المحكمي�������ن لمعھ���د ق���رار عن وغ���ني مك�ان ف�����ي ش����كوى تح����ل أن يمك�����ن   

 موق���ع إل���ى ت���ذھب أن يمك�����ن طرف أي ش����كوى ف�����ي للش�������روع .IAMA ا&تص�������ال بالش����������كوى المعنيي������������ن الط����������رفين من

 بع�����د ا&س�������تمارة ھذه تق����������ديم ث����م ومن ،ال�����نزاع محل��ل نم��وذج وتحمي�������ل ،(www.iama.org.au)ل IAMA الوي������ب

 .IAMA الص������لة ذات الرس�����م مع تعبئتھ���������������ا

 

 س���جل / المس������ؤولة المق����امرة مجل���د ف�����ي رمز ض��د المقدم����ة الش������كاوى جمي����ع المتعلق�����������ة الوث���������ائق عل���ى الحف�������اظ يج����ب

 .المطل����وب النح�����و عل���ى VCGR قب������ل من للوص�������ول

 

 القص�������ر قب������ل من القم�����ار لع����ب عل���ى المف������روض للحظ�����ر ا&متث��������ال .13

 

 جمي����ع .ال���دخول من القاص����������رين من���ع غرف����ة مدخل ا�لع�����اب ك��ل ف�����ي ع+مات وتق�������ع .القص�������ر قب������ل من القم�����ار يحظ����ر

 .العمي������ل س���ن من متأك��������دين غ����ير ك����انوا إذا س���ن وث�������ائق عل���ى دلي�������+ الس������عي عن المس���������ؤولية تتحم��������ل مك�ان الم���������وظفين

& إذا & ،تنش��������أ عص��ر وث�������ائق ف�����ي الص������لة ذات إثب�������ات يمك�����ن   .القم�����ار قاع��ة لمغ���ادرة العمي������ل طل���ب من ب����د 

 

 البيئ������������ة والقم�����ار .14

 



 أن التش�������������جيع ھذا يك�����ون ق���د .قم��ار آل��ة اللع������ب من منتظم�����ة اس������تراحات أخذ عل���ى الزب���������ائن تش����������جيع يت�������م وس���وف

 :تش������مل أن ويمك�����ن ،الجمھ��ور لمخاطب�����ة مك�ان النظ�����ام عل���ى اع�+ن ش����كل تتخ��������ذ

اNن؛ متوف��������ر الص��������باح ش��اي أن معلن������ا (أ  

 لPعض�����اء؛ س���حب عن ا<ع���+ن (ب

 .المك����ان داخل الص������لة ذات العم����+ء أنش����طة غ����ير ا�خ��رى ا�لع�����اب ب����دء عن ا<ع���+ن (ج

 

 من العم����+ء لتثبي�����������������ط المناس������ب بالش����������كل والتفاع����������ل الزب���������ائن أنش����طة رص��د أيض�����ا مك�ان الم���������وظفين وس���وف
 ال������تزام مع يتف�����������ق بم���ا حوار ش����كل يأخ����ذ التفاع����������ل ھذا يك�����ون ق���د .والمكثف�����������ة الموس�����عة القم�����ار لع����ب ف�����ي ا&نخ����راط

 .والمش��������روبات الغذائي���������ة الم��واد بتواف������������ر يتعل�����������ق فيم�������ا العم����+ء تج����اه الم���������وظفين ب�������دأتھا ال�������تي العام���ة الض�����������يافة

 

 من بين���������ة عل���ى يك�����ون وس���وف للعم�������+ء يمك�����ن بحي�������ث مك�ان ف�����ي الرئيس�������������ية المن����اطق ف�����ي الس�����اعات وض���ع س���������يتم
 .مك�ان النش�������اطات عن ب������ا<ع+ن قي����امھم عن���د الوق�����ت ف�����ي الم���������وظفين أذك��ر وس���وف .الوق�����ت مرور

 

 المالي�������ة المع����ام+ت .15

 

& المك����ان ھذا  أن للعمي���������ل المش�����ورة تق����������ديم الموظ��ف وعل���ى ،ش������يك لص�����رف يس�������عى العمي�������ل ك��ان إذا .ش�������يكات ص��رف 

& المك����ان  .نق�����دا الش���������يكات 

 

آ&ت من $ 1000 من أق���ل ا&رب�����اح دف�����ع ويمك�����ن  عليھ�����ا ويج����ب .بش���������يك أو ونق�����دا / قب������ل من المك����ان ھذا ف�����ي القم�����ار 

دو&ر 1،000 من المتراكم������ة المب���������الغ أو المكاس������ب من ك��ل ت���������دفع أن الق�������انون  ط���ريق عن كلي�������ا خارج أك������ثر أو 

& وال�������تي ،الش���������يكات & .النق�������د إل���ى يك�����ون أن يمك�����ن   النح�����و عل���ى يت�������م المتراكم������ة المب���������الغ أو المكاس������ب ھذه يمك�����ن 

 .آل��ة ا&عتم�����ادات علي�����ه المنص������وص

 

 .القم�����ار قاع��ة ف�����ي ج���ائزة ال�������دفع الس�����جل ويحتف�����������ظ

 

 وال����������ترويج دعاي���ة مس��ؤول .16

 

 .فيكتوري���������������ا ف�����ي القم�����ار منتج������ات يحظ����ر (EGM) ا<لكتروني��������������ة ا�لع�����اب الدعاي�����ة آل��ة من طلب������ت المتح������دة ا&مم

 

 ا&متث��������ال المك����ان ھذا عن نياب��������ة أو بھ���ا تق�������وم ال�������تي العادي������ة غ����ير العمومي�����ة الجمعي������ة عدم عن ا<ع���+ن أش����كال وجمي����ع
 .الوطني�������ة للمعلني�������������ن ا&س������������ترالية الجمعي������ة اعتم������دتھا ال�������تي ا�خ+قي��������ات عن ا<ع���+ن للق����������انون



 

& • :ا<ع+ني�������ة موادن��ا ض��مان المك����ان ھذا ف����إن ك����ذلك & • نش���رھا قب������ل بج�������ائزة الف�������وز عل���ى محدد ش���خص أي من موافق������ة عل���ى الحص�����ول • الف�������وز ف����رص أو الجوائ������ز أو ا&حتم������ا&ت حول خادعة أو مض������للة أو ،خاطئ���ة تك������ون   .القم����ار منتج������ات ش���راء أثن������اء الكح����ول اس������تھ+ك تش����������جيع عدم • الم�����الي الوض�����ع لتحس������������ين معقول�����ة اس���������������تراتيجية ھي المق����امرة ب����أن انطباع������ا تخل�������ق ل���ن • الطبيع����������ة ف�����ي &ئ�����ق غ����ير أو مس��������يئة تك������ون 

 

 ق�����انون ف�����ي النظ�����ر إعادة .17

 

 الوزاري�����ة والتوجھ������ات القم�����ار تنظي���������م ق�����انون 2003 عام مع تتماش����������ى أنھ��ا لض����مان س��������نويا القواع�����د ھذه مراجعة تت��������م

 الس�������نوي ا&س���������تعراض سيس�������ھل - (فيكتوري����������������ا) جمعي����ة ا&س������������ترالية الفن���������ادق ف�����ي - المدون����ة ص��احب .الص������لة ذات

 .مكان مش������غلي المش�����اركة عن نياب��������ة

 

 اس�������تعراض .الوق�����ت ھذا ف�����ي النظ�����ر يع�����اد الس����������ابقة ش��ھرا 12 لف����������ترة الق�������انون من وفعالي����������ة تش����������غيل أيض�����ا وس���������يتم

 ال���دعم وخدمات والعم����+ء مك�ان الموظف������ون ذل���ك ف�����ي بم����ا ،الص������لة ذوي المص������لحة أص��حاب من المرت������دة التغذي����������ة يس�������عى
 .القم�����ار مش�����كلة

 تغي�����������يرات أي تس����������جيل س���������يتم .ممكن���ا ذل���ك ك��ان كلم����ا ذل���ك بع�����د وتنفي������������ذھا المطلوب�������ة التغي��������������يرات ي+ح�����ظ وس���وف

 .الس�����جل / المس������ؤولة للمق������امرة مك�ان مجل���د ف�����ي


