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Các bâc cha me thân mên,
Các trò chơi đi cùng với con em chúng ta ngay từ những ngày đầu tiên. Bất kể là chơi bài Pokemon, Nitendo,
Playstation hay các trò chơi trên máy tính, chúng đều là một phần thời gian rảnh rỗi của giới thanh thiếu niên
ngày nay. Các trò chơi mang lại niềm vui, sự thích thú và hồi hộp, nhưng chúng cũng có cả những hiểm họa.
Những trò cờ bạc có cái gì đặc biệt?
Trò chơi đỏ đen ở nước Đức bao gồm:các trò chơi trong sòng bạc,các máy chơi tiền tự động, chơi cá
độ thể thao và cá độ đua ngựa, vé số cào, chơi xổ số, nhưng cũng cả chơi poker. Có nhiều trò chơi này
cũng được mời chào có phần bất hợp pháp trong mạng Internet.
Thường thì có cả thanh thiếu niên đã quan tâm đến các máy chơi tự động và cá độ thể thao. Họ đã gặp
gỡ những thứ này trong thời gian rỗi của họ -máy chơi tiền tự động trong quán ăn nhanh ở đầu
đường, cá độ trong hội thể thao hoặc lúc cùng nhau xem bóng đá. Ở đây các trò chơi này và đặc biệt là
cá độ trực tiếp có một tiềm năng gây nghiện cao và đối với thanh thiếu niên đặc biệt nguy hiểm.
Vì vậy: chỉ người nào ít nhất 18 tuổi, nghĩa là đã trưởng thành, mới được phép tham gia trò chơi đỏ
đen- điều đó đã được qui định trong luật bảo vệ thanh thiếu niên. Đối với các phiên chợ năm có một
ngoại lệ, nếu phần thắng dưới dạng hàng hóa có giá trị thấp.
Trò đỏ đen luôn đi kèm với việc phải đặt tiền trước và kết quả của cuộc chơi hoàn toàn hay gần như
hoàn toàn phụ thuộc vào sự may rủi – Người chơi không có tác động gì được vào kết quả cuộc chơi.
Các máy đánh bạc tự động ở các nhà hàng, các tụ điểm chơi bạc (Spielhallen), các quán ăn nhanh
(Imbisse) là những „máy chơi giải trí có thưởng“ - song ở đây đương nhiên cũng phải tuân thủ luật:
nghĩa là chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên.
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Trò cờ bạc- Những điều bạn cần biết!
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Các trò đỏ đen nguy hiểm ở chỗ nào?
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Nếu thắng người ta có cảm giác hưng phấn thái quá, đến mức có thể dẫn đến say sưa và sự khao
khát thôi thúc muốn được chơi tiếp.
Nếu thua người ta có cảm giác tiêu cực thái quá: như ê chề, thất vọng, đến mức cảm thấy nhục nhã.
Tác động của trò chơi đỏ đen có thể so sánh với các thứ gây nghiền khác như rượu.
Trò đỏ đen có thể gây nghiện và dẫn đến mất bạn bè, gia đình, sự tôn trọng và nhiều tiền bạc!
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Quí vị có thể làm gì để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên?

eten patholo- Đừng cho trẻ em và thanh thiếu niên tham gia chơi trò đỏ đen.
Beratung, ein Nói chuyện với trẻ em và thanh thiếu niên về việc chứng nghiện được hình thành như thế nào.
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