
In Kooperation mit:

Những nơi bạn có thể tìm đến 
khi cần tư vấn và giúp đỡ miễn phí:
Projekt Transit (Gangway e.V.)
Hobrechtstr. 28
12047 Berlin
Điện thoại: 01578 / 2830 237 (có máy trả lời bằng tiếng Việt)
Email: transit@gangway.de

Hãy để lại tin nhắn với một số thông tin về vấn đề của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc 
với bạn trong thời gian ngắn nhất và sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp. Đừng lo, nếu 
bạn không thạo tiếng Đức sẽ có thông dịch viên đồng hỗ trợ. 

Café Beispiellos
Wartenburgstr.8
10963 Berlin-Kreuzberg
Điện thoại: 030 - 666 33 955
Email: cafe.beispiellos@caritas-berlin.de

Trụ sở này cung cấp tư vấn miễn xưng danh và giới thiệu phương pháp điều 
trị cho từng đối tượng cụ thể. Cần biết tiếng Đức cơ bản, trường hợp cá biệt 
chúng tôi sẽ có thông dịch viên.

Präventionsprojekt Glückspiel 
Dự án phòng ngừa tệ nạn cờ bạc
Văn phòng chuyên trách phòng chống nghiện của Berlin (Fachstelle für 
Suchtprävention des Landes Berlin)

Bạn có thể tìm thấy những thông tin hữu ích bằng tiếng Việt tại đây:
www.faules-spiel.de

Vinaphunu
Trung tâm văn hóa xã hội dành cho phụ nữ Việt Nam
Soziokulturelles Zentrum für vietnamesische Frauen 
Club Asiaticus e.V.
Schönfließer Str.7
10439 Berlin
Điện thoại: 030 - 441 50 90 
(Thứ hai đến thứ sáu, từ 17 đến 21 giờ. Thứ tư từ 10 đến 21 giờ hoặc theo 
thỏa thuận qua điện thoại)

Bên cạnh việc cung cấp những sinh hoạt vui chơi giải trí cho phụ nữ và gia 
đình, trung tâm còn là cầu nối giới thiệu những người mắc phải bệnh nghiện cờ 
bạc đến với những trụ sở tư vấn chuyên trách. 

Nghiện cờ bạc được nhà 
nước Đức công nhận là một 
căn bệnh có thể đến với 
bất kỳ ai-không căn cứ vào 
chủng tộc, tuổi tác hay giới 
tính.
Những đặc điểm của căn 
bệnh này trước hết cho 
thấy người bệnh sẽ mất 
đi khả năng tự kiểm soát, 
không biết điểm dừng và 
thường giấu giếm mọi hành 
vi cờ bạc cũng như hay vay 
mượn tiền của gia đình và 
người thân.

NgHiệN Cờ BạC, 
pHải Làm SAo?

Tờ rơi này được thực hiện bởi dự 
án Transit với sự hợp tác của trụ sở 
tư vấn „Café Beispiellos“ và 
SiVi-Berlin e.V.

Dieser Flyer ist von Projekt Transit 
in Zusammenarbeit mit 
Café Beispiellos (Caritas) und 
SiVi-Berlin e.V. erstellt worden.



Đối với văn hóa Á Đông những 
trò thử vận may như cá độ thể 
thao, chơi xổ số hay chơi với 
máy đánh bạc tự động rất chi 
phổ biến và được nhiều người 
yêu thích. Đây hay chỉ được 
coi là những trò chơi giải trí. 
Nhưng khi đã đầu tư vào đó 
nhiều thời gian và tiền bạc hơn 
dự tính thì nó lại dễ dàng biến 
thành một trò chơi nguy hiểm.  

Đối với người mắc phải chứng 
bệnh này việc tự giác ngừng 
chơi là một điều vô cùng khó 

khăn. Họ luôn bị ảnh hưởng 
bởi những người cùng 
chơi xung quanh mình. 
Hơn thế nữa việc thừa 
nhận mình bị bệnh đối 

với người nghiện cờ 
bạc cũng như 

thân nhân rất 
khó chấp 
nhận. 

Nghiện cờ 
bạc không 

liên quan đến 
„bị đen bạc“ mà 

là một chứng bệnh 
hoàn toàn không được 

phép chủ quan.

Nếu nhận ra mình hoặc người 
thân của mình có bệnh, đừng 
chần chừ hay do dự. Hãy liên 
hệ với những tổ chức chuyên 
trách phòng chống nghiện cờ 
bạc dành riêng cho người Việt 
tại Berlin để nhận được sự giúp 
đỡ. Ở đó người bệnh hoặc 
thân nhân không chỉ được các 
chuyên gia tư vấn quanh về đề 
tài này, mà còn được hướng 
dẫn cách chữa và điều trị để 
sớm thoát khỏi căn bệnh.

gia đình và người thân luôn 
chịu ảnh hưởng không nhỏ, 
vì họ phải gánh những tổn 
hại do người nghiện cờ bạc 
mang lại.

Đừng đợi đến khi quá muộn! 
Hãy liên lạc với chúng tôi!


