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Cờ Bạc 
(Gambling) 

Thanh Thiếu Niên và Cờ Bạc 
(Teens and Gambling) 

Hầu hết các bạn trẻ đều không cho rằng mình là người chơi cờ bạc. Vì đúng là các em không 
đánh bạc tại các sòng bạc, quán bar, hay tại các trường đua xe như người lớn. Tuy nhiên, hầu 
hết thanh thiếu niên ngày nay đều đã chơi cờ bạc nhiều năm. 

Cờ bạc là hành động đặt cược tiền hoặc thứ gì đó có giá trị vào một hoạt động không có kết 
quả chắc chắn. Hoạt động này có thể bao gồm rất nhiều việc. Chơi bài hoặc trò chơi điện tử 
ăn tiền, mua vé số, đặt cược khi chơi bi-a, hoặc lấy đĩa CD yêu thích làm phần thưởng đặt 
cược trận đấu NHL—tất cả đều là cờ bạc. 

Dưới đây là một số thông tin thực tế và số liệu về thanh thiếu niên và vấn đề cờ bạc ở 
Alberta, lấy từ một cuộc khảo sát vào năm 2008 dành cho học sinh từ Khối 7 đến 12: 

Cờ Bạc 
(Gambling) 

• Nhìn chung, 54% học sinh không đánh bạc. 
• Ba hình thức cờ bạc mà học sinh chơi nhiều nhất là vé cào trúng thưởng (25%), chơi bài ăn 

tiền (22%) và cá độ thể thao (22%). 
• Học sinh phổ thông chơi cờ bạc nhiều hơn học sinh trung học. 
• Bingo được học sinh trung học chơi nhiều hơn học sinh phổ thông. Hầu hết các hình thức 

cờ bạc khác đều được học sinh phổ thông chơi nhiều hơn. 
• Dưới 5% học sinh chơi đánh cược trên mạng. 
• Hoạt động đánh bạc của thanh thiếu niên Alberta đã tăng nhẹ từ năm 2002 — đặc biệt là 

trò chơi bài ăn tiền. 

Cờ bạc gây hại 
(Problem Gambling) 

• Nhìn chung, khoảng 2% số học sinh cho thấy các dấu hiệu của cờ bạc gây hại. 
• 3,5% số học sinh khác cho thấy các dấu hiệu có nguy cơ dính phải cờ bạc gây hại 
• Trong 12 tháng vừa qua, học sinh nam chơi cờ bạc nhiều hơn học sinh nữ—khoảng 52% 

học sinh nam so với 39% học sinh nữ. 
• Lượng thời gian học sinh dành cho việc đánh bạc tăng lên theo tuổi của các em: Trong 12 

tháng qua, khoảng 37% học sinh Lớp 7 đánh bạc so với khoảng 56% học sinh Lớp 12. 
• Học sinh nam có nhiều nguy cơ gặp vấn đề về cờ bạc hơn hoặc thể hiện các hành vi cho 

thấy các em đang gặp vấn đề về cờ bạc. 
• Học sinh phổ thông có nguy cơ gặp vấn đề về cờ bạc cao hơn học sinh trung học. 
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Thanh thiếu niên gặp vấn đề về cờ bạc thường gặp vấn đề trong các lĩnh vực khác của cuộc 
sống mà các em cần phải giải quyết, chẳng hạn như cảm giác cô đơn hoặc hay cãi nhau với 
bố mẹ. 

Nếu quý vị lo lắng rằng bản thân hoặc người quen của quý vị có thể gặp phải vấn đề về cờ 
bạc, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Dịch vụ cai nghiện của chúng tôi dựa trên tinh 
thần tự nguyện và đảm bảo tính bí mật. Để biết thêm thông tin và tìm văn phòng dịch vụ cai 
nghiện ở gần quý vị, vui lòng gọi điện đến Đường Dây Trợ Giúp 24 giờ. 

 
Để được nhận tư vấn của y tá và thông tin về sức khỏe 24/7, vui lòng gọi cho Health Link 
theo số 811. 

Sửa Đổi Lần Cuối: 11 Tháng Tư 2019 
Tác giả: Cai Nghiện Và Sức Khỏe Tâm Thần Thuộc Dịch Vụ Sức Khỏe Alberta (Addiction 
and Mental Health, Alberta Health Services) 

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Quý vị không nên sử dụng tài liệu này thay thế cho tư 
vấn, hướng dẫn, và/hoặc điều trị y tế. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy trao đổi với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe thích hợp. 
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