การกัันตนเองออกนอกส
ถานที่่� ที่่� SkyCity

ข้้าพเจ้้าจะยัังได้้รับั เอกสารการส่่งเสริิมการขายที่่ส่� ง่ ทางไปรษณีีย์์อยู่่ห
� รืือไม่่?
ไม่่ อย่่างไรก็็ตาม อาจใช้้ระยะเวลาที่่ท� าง SkyCity จะปรัับปรุุงประวััติลูิ กู ค้้า และยกเลิิกการ
สื่่อ� สารเกี่่ย� วกัับการส่่งเสริิมการขาย และกิิจกรรมต่่างๆ ที่่ท่่� านได้้ลงทะเบีียนไว้้ (รวมถึึงชื่่อ�
(เช่่น ชื่่อ� ที่่� ใช้้แทนชื่่อ� จริิง) ที่่อ� ยู่่� ไปรษณีีย์์ อีีเมล หรืือหมายเลขโทรศััพท์์ ที่่ท่่� านได้้ระบุุไว้้)
และการสื่่อ� สารอื่่น� ๆ ที่่อ� าจถููกส่่งออกไปถึึงท่่านแล้้วก่่อนที่่จ� ะมีีการดำำ�เนิิ นการกัับคำำ�ร้อ้ งขอให้้มีีกา
รกัันตนเองออกนอกสถานที่่ข� องท่่าน ขอความกรุุณาติิดต่่อกัับเรา หากท่่านมีีข้้อสงสััยเกี่่ย� วกัับเอ
กสารการส่่งเสริิมการขายที่่ส่่� งไปทางไปรษณีีย์์ของ SkyCity
ข้้าพเจ้้าสามารถเข้้าไปในร้้านอาหารหรืือบาร์์ ได้้หรืือไม่่?
การกัันตนเองออกนอกสถานที่่� เป็็ นการห้้ามไม่่ให้้ท่่านเข้้าไปในบริิเวณที่่เ� ล่่นการพนัั นของ
SkyCity ในโอ๊๊คแลนด์์ และ SkyCity ในฮามิิลตัน
ั รวมถึึงร้้านอาหารและบาร์์ ในบริิเวณที่่เ� ล่่นกา
รพนัั นด้้วย แต่่ท่่านยัังสามารถเข้้าไปในบริิเวณบาร์์ ร้้านอาหาร โรงแรม และศููนย์์การประชุุมที่่ตั้้� �ง
อยู่่�ภายนอกบริิเวณที่่เ� ล่่นการพนัั นที่่� SkyCity ในโอ๊๊คแลนด์์ และ SkyCity ในฮามิิลตัน
ั ได้้

ความมุ่่ง� มั่่�นที่่เ� รามีีต่่อลููกค้้าของเรา

อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับ SkyCity ในควีีนส์์ทาวส์์คาสิิ โนนั้้�น ท่่านจะถููกห้้ามเข้้าไปในสถานที่่ทั้้� �งหมด
โปรดติิดต่่อเรา หากท่่านไม่่แน่่ ใจในเรื่่อ� งนี้้ �
ท่่านไม่่ ได้้อยู่่อ� ย่่างโดดเดี่่ย� ว
SkyCity จะสนัั บสนุุนท่่านให้้หาที่่�ปรึึกษาเพื่่อ� คอยให้้กำ�ลั
ำ งั ใจ และหาผู้้� ให้้คำำ�ปรึึกษาที่่เ� ชี่่ย� วช
�
�
าญเพื่่อให้้คำำ�ชี้้แนะ และการช่่วยเหลืือ เราสามารถให้้รายชื่่อ� หน่่วยงานบริิการที่่� ให้้คำำ�ปรึึกษา
ที่่� ให้้บริิการฟรีี เก็็บเป็็ นความลัับ และบริิการตลอด 24 ชั่่�วโมง นอกจากนี้้ยั� งั มีีหน่่วยงานบริิการที่่� ใ
ห้้คำำ�ปรึึกษาเป็็ นภาษาต่่างๆ ด้้วย ท่่านสามารถนำำ �บุุคคลที่่� ให้้การช่่วยเหลืือท่่านไปร่่วมกัันท่่านในก
ารประชุุมเกี่่ย� วกัับการกัันตนเองออกนอกสถานที่่ที่� �่ SkyCity ได้้อีีกด้้วย
SkyCity AUCKLAND โทรศััพท์์ 0800 SkyCity (0800 759 2489)
SkyCity HAMILTON โทรศััพท์์ 07 834 4900
SkyCity QUEENSTOWN โทรศััพท์์ 03 441 0400
SkyCity HOST RESPONSIBILITY
อีีเมล: hostresponsibility@skycity.co.nz

โทรหาสายด่่วนช่่วยเหลืือเรื่่อ� งปัญหาการพนัั น
(Gambling Helpline)

ได้้ที่�่หมายเลข 0800 654 655

13239 02/20

(ฟรีี และเก็็บเป็็ นความลัับ ตลอด 24 ชั่่�วโมง)

SkyCity มีีความรัับผิิดชอบอย่่างจริิงจััง
ในฐานะที่่เ� ป็็ นเจ้้าของสถานที่่� ความสำำ�คัญ
ั สููงสุุดของเราคืือความป
ลอดภััย และสวััสดิิภาพของลููกค้้าของเรา SkyCity มีีกระบวนการก
ารกัันตนเองออกนอกสถานที่่� ให้้กัับลููกค้้า ซึ่่ง� เป็็ นไปตามข้้อกำำ�หนด
Gambling Act 2003

เก็็บเป็็ นความลัับ หรืือไม่่?

สำำ�หรัับบางคนนั้้�น การพนัั นเป็็ นต้้นเหตุุแห่่งหายนะ รวมไปถึึงปัญหาทางด้้านการเงิิน
ความเครีียดทางอารมณ์์ และความยุ่่ง� ยากในชีีวิิตสมรส หากท่่านหรืือคนที่่ท่่� านรู้้�จักั กำำ�ลังั มีีปัญหา
� กทางหนึ่่�งได้้
อัันเป็็ นผลมาจากการพนัั น การกัันตนเองออกนอกสถานที่่อ� าจเป็็ นทางเลืือกที่่ดีีอีี

แม้้ว่่าการกัันตนเองออกนอกสถานที่่เ� ป็็ นความสมััครใจ แต่่เมื่่อ� คำำ�สั่่ง� กัันออกนอกสถานที่่�

การกัันตนเองออกนอกสถานที่่� คืืออะไร?
ลููกค้้าสามารถสมััครใจเพื่่อ� ขอให้้มีีการกัันตนเองไม่่ให้้เข้้าไปบริิเวณเล่่นการพนัั นในสถานคาสิิ โนข
อง SkyCity ในนิิ วซีีแลนด์์ เป็็ นระยะเวลา 3, 6, 9, 12 และ 24 เดืือน

การกัันตนเองออกนอกสถานที่่เ� ป็็ นทางเลืือกเพีียงทางเดีียว หรืือไม่่?
� นหนึ่่�งในจำำ�นวนขั้้�นตอนต่่างๆ ที่่ส� ามารถกระทำำ�ได้้ ได้้แก่่ การปฏิิบัติั ติ ามแนว
ไม่่ใช่่ - ทางเลืือกนี้้เป็็
ทางในเล่่นการพนัั นอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ และการเข้้ารัับคำำ�ปรึึกษาจากผู้้�เชี่่ย� วชาญ สำำ�หรัับรายละ
เอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับขั้้�นตอนต่่างๆ โปรดติิดต่่อสายด่่วนช่่วยเหลืือเรื่่อ� งปัญหาการพนัั น (Gambling
Helpline) ที่่ห� มายเลขโทรศััพท์์ 0800 654 655 หรืือเข้้าเว็็บไซต์์ www.gamblinghelpline.co.nz

ข้้าพเจ้้าจะกัันตนเองออกนอกสถานที่่� ได้้อย่่างไรบ้้าง?
ไปพบกัับพนัักงานของ SkyCity ผู้้� ใดก็็ ได้้ และแจ้้งว่่าท่่านต้้องการกัันตนเองออกนอกสถานที่่�
หากท่่านไม่่ต้้องการเดิินทางไปที่่� SkyCity เราสามารถส่่งใบสมััครการกัันตนเองออกนอกสถานที่่� ไป
ทางไปรษณีีย์์ ให้้แก่่ท่่าน (ซึ่่ง� ท่่านสามารถกรอกใบสมััครที่่บ้� า้ น และส่่งกลัับคืืนไปให้้เรา) หรืือท่่านสา
มารถรัับใบสมััครได้้จากผู้้� ให้้กับั ปรึึกษาปัญหาการพนัั น

กระบวนการประกอบไปด้้วยอะไรบ้้าง?
หากท่่านประสงค์์จะปฏิิบัติั ติ ามกระบวนการกัันตนเองออกนอกสถานที่่ที่� ่� SkyCity พนัักงานที่่�
ได้้รับั การฝึึ กฝนจะคอยช่่วยท่่าน ในระหว่่างเวลาทำำ�การ ในการประชุุมที่่ห้� อ้ งทำำ�งานส่่วนตััวนั้้�น
จะมีีการบัันทึึกรายละเอีียดต่่างๆ ของท่่าน พร้้อมกัับถ่่ายภาพ เพื่่อ� ให้้ SkyCity สามารถระบุุได้้ ในกร
ณีี ที่ท่่�่ านได้้กลัับเข้้ามาในบริิเวณเล่่นการพนัั นอีีกครั้้�งหรืือไม่่ ในระหว่่างที่่ท่่� านอยู่่� ในช่่วงการกัันตน
เองออกนอกสถานที่่�
ท่่านจะได้้รับั การสนัั บสนุุนให้้เลืือกผู้้� ให้้คำำ�ปรึึกษา (คนในครอบครััวหรืือเพื่่อ� น) ที่่� ให้้กำ�ลั
ำ งั ใจได้้ และ
เลืือกหน่่วยงานบริิการที่่� ให้้คำำ�ปรึึกษา เพื่่อ� เข้้าไปรัับบริิการ เราจะอธิิบายให้้กับั ท่่านถึึงขอบเขตของ
การกัันตนเองออกนอกสถานที่่� รวมถึึงเงื่่อ� นไขในการกลัับเข้้าไปในสถานที่่� ที่่ท่่� านต้้องปฏิิบัติั ติ ามก่่
� ความจำำ�นงขอกลัับเข้้าไปในสถานคาสิิ โนของ SkyCity ท่่านจะได้้รับั แจ้้งคำำ�สั่่�
อนที่่ท่่� านสามารถยื่่น
งการกัันตนเองออกนอกสถานที่่� ซึ่่ง� ตามคำำ�สั่่ง� นี้้ � ท่่านจะถููกห้้ามไม่่ให้้เข้้าไปในบริิเวณที่่เ� ล่่นการพนัั
นที่่ส� ถานคาสิิ โนของ SkyCity ในโอ๊๊คแลนด์์ SkyCity ในฮามิิลตัน
ั และ SkyCity ในควีีนส์์ทาวน์์
เป็็ นระยะเวลาตามที่่เ� ลืือก และจนกระทั่่�งท่่านได้้ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขทุุกอย่่างแล้้ว

กระบวนการกัันตนเองออกนอกสถานที่่เ� ป็็ นการปฏิิบัติั ที่ิ �่ ไม่่ต่่อเนื่่�อง และดำำ�เนิิ นการอยู่่�ภายนอกพื้้น�
ที่่เ� ล่่นการพนัั น รายละเอีียดต่่างๆ ที่่� ได้้มาจากกระบวนการนี้้จ� ะถููกเก็็บเป็็ นความลัับ และ SkyCity
สามารถเผยแพร่่รายละเอีียดนี้้ � ได้้เฉพาะกรณีีที่จำ�่ �ำ เป็็ นต้้องปฏิิบัติั เิ ท่่านั้้�น (ตามกฎหมายหรืือสาเหตุุจ
ำ�เป็็ นอื่่น� ๆ) หรืือในกรณีี ที่่� SkyCity มีีเหตุุผลเชื่่อ� ได้้ว่่ามีีความเสี่่ย� งต่่อชีีวิิตหรืือสุุขภาพของท่่าน

หากข้้าพเจ้้าเกิิดเปลี่่ย� นใจ จะต้้องทำำ�อะไรบ้้าง?
ได้้ประกาศออกไปแล้้ว ไม่่สามารถยกเลิิกได้้

เงื่่อ� นไขในการกลัับเข้้าไปในสถานที่่� คืืออะไร?
ไม่่มีีการบัังคัับใช้้ “Requirement to Leave Premises” (RTLP) (ประกาศให้้ออกจากสถานที่่)� และ/
หรืือ Trespass Notice(s) (ประกาศบุุกรุุกสถานที่่)� ซึ่ง่� ออกให้้กับั ตััวท่่าน โดยสถานที่่ข� อง SkyCity
ในนิิ วซีีแลนด์์
หากท่่านได้้ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขในการกลัับเข้้าไปในสถานที่่� และประสงค์์ที่จ�่ ะกลัับเข้้าไปในสถานคา
สิิ โนของ SkyCity ท่่านจำำ�เป็็ นต้้องกรอกแบบฟอร์์มสมััครขอกลัับเข้้าไปในสถานที่่ข� อง SkyCity ท่่า
นไม่่สามารถเข้้าไปในบริิเวณที่่เ� ล่่นการพนัั นได้้จนกว่่า SkyCity จะอนุุมััติิ ใบสมััครดัังกล่่าว ไม่่รัับปร
ะกัันว่่าจะได้้รับั อนุุมััติิ ให้้กลัับไปเข้้าไปสถานที่่ห� รืือไม่่ SkyCity ยัังอาจเลืือกให้้มีีการเพิ่่�มเติิมเงื่่อ� นไขใ
นการกลัับเข้้าไปในสถานที่่อีี� ก ตามที่่เ� ห็็นสมควร

หากข้้าพเจ้้าพยายามจะกลัับไปในสถานที่่เ� ล่่นการพนัั นในขณะที่่ข้� า้ พเจ้้าถูู
กกัันออกนอกสถานที่่� จะมีีอะไรเกิิดขึ้น?
้�
ท่่านอาจถููกกระทรวงกิิจการภายในประเทศดำำ�เนิิ นคดีี และเปรีียบเทีียบปรัับ หากท่่านยัังอยู่่� ในบริิเ
วณที่่เ� ล่่นการพนัั นของ SkyCity ท่่านอาจได้้รับั “Requirement to Leave the Premises Notice
(RTLP)" (ประกาศให้้ออกจากสถานที่่)� และ “Trespass Notice” (ประกาศการบุุกรุุกสถานที่่)� หมาย
ความว่่าท่่านจะไม่่สามารถเข้้าไปในบริิเวณใดๆ ของ SkyCity ได้้ (เพิ่่�มเติิมจากบริิเวณที่่เ� ล่่นการพ
นัั น) เป็็ นระยะเวลา 2 ปีี หากท่่านฝ่่าฝืืน "Trespass Notice" (ประกาศการบุุกรุุกสถานที่่)� ท่่านอาจถูู
กตำำ�รวจนิิ วซีีแลนด์์ดำ�ำ เนิิ นคดีี

