Vietnamese

Cờ Bạc
(Gambling)
Tin Đồn và Thực Tế
(Myths and Facts)

Nhiều cụm từ chúng ta sử dụng có nguồn gốc từ cờ bạc. Hãy nghĩ xem quý vị bắt đầu một
câu bằng “Tôi cược là…” bao nhiêu lần một ngày. Sau đây là một số ví dụ khác:
• “Cá là…”
• “Chắc chắn!”
• “Hên xui thôi”.
• “Tôi có át chủ bài”.
Chắc cú (một cụm từ khác có nguồn gốc từ cờ bạc) là quý vị thường dùng những cụm từ này!
Tất cả những câu nói phổ biến này chứng minh rằng cờ bạc đã có từ rất lâu — đủ lâu để tạo
ra một số tin đồn. Sau đây là một số tin đồn và thực tế phổ biến về cờ bạc.
Tin đồn: Cờ bạc là cách chúng ta kiếm tiền.
Thực tế: Thông thường, cờ bạc lại là nơi chúng ta đốt tiền. Nếu quý vị chơi cờ bạc, hãy nghĩ
đó là loại hình giải trí mà quý vị phải trả tiền, giống như trả tiền xem phim hoặc ăn tối với
bạn bè. Điều đó giúp quý vị có quan điểm khác về cờ bạc — đôi khi, nếu quý vị thắng một số
tiền nào đó thì hãy xem như quý vị tham gia cuộc vui có thưởng thay vì thứ khiến quý vị phải
lệ thuộc vào.
Tin đồn: Người ta có thể đoán được kết quả tung đồng xu là mặt sấp hay mặt ngửa.
Thực tế: Mỗi lần tung đồng xu là một sự việc độc lập. Các lần tung trước thực sự không liên
quan gì. Cơ hội xuất hiện mặt sấp hay mặt ngửa trong một lần tung là 50% bất kể quý vị tung
đồng xu bao nhiêu lần.
Tin đồn: Có những hệ thống giúp đoán trúng kết quả xổ số dễ dàng hơn.
Thực tế: Dù quý vị chọn số nào cũng vậy; tỷ lệ trúng số luôn như nhau. Khi quý vị mua xổ
số, ví dụ như Lotto 6/49. Tất cả các số đều được đặt vào một chiếc thùng và trộn lẫn với
nhau. Lựa chọn là hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi số đều có cơ hội được chọn như nhau (chính
xác là 1 trong 49 cơ hội). Tỷ lệ trúng xổ số với một chiếc vé là 1/13.983.816.
Tin đồn: Hầu hết thanh thiếu niên đều không chơi cờ bạc.
Thực tế: Khoảng 2/3 thanh thiếu niên chơi cờ bạc.
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Tin đồn: Thanh thiếu niên không gặp phải các vấn đề về cờ bạc.
Thực tế: Thanh thiếu niên có xu hướng chơi cờ bạc với bạn bè chứ không chơi trong sòng
bạc nhưng điều đó không có nghĩa là các em không gặp phải các vấn đề về cờ bạc. Theo một
cuộc khảo sát vào năm 2008 dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Alberta, chỉ hơn 2% gặp
vấn đề cờ bạc, tức là khoảng 2 trong số 100 học sinh được khảo sát đã cho thấy các dấu hiệu
gặp vấn đề khi chơi cờ bạc. Khoảng 4% hay 4 trong số 100 học sinh cho thấy các dấu hiệu có
nguy cơ gặp phải các vấn đề khi chơi cờ bạc.
Tin đồn: Nếu bị thua liên tiếp, người ta vẫn có thể thắng lại tiền.
Thực tế: Không đúng! Các sòng bạc vẫn kinh doanh được là do hầu hết mọi người đều
không thể thắng lại số tiền đã mất. Hãy nghĩ đến điều này: một sòng bạc sẽ kinh doanh được
trong bao lâu nếu phải trả số tiền nhiều hơn số tiền họ thu được? Thực tế là, hầu hết những
người chơi cờ bạc đều mất nhiều tiền hơn rất nhiều so với số tiền họ thắng được ở những
nơi này.
Tin đồn: Trúng xổ số sẽ giúp quý vị có cuộc sống “sung túc”.
Thực tế:Sai hoàn toàn nếu quý vị dưới 18 tuổi! Ở Alberta, quy định về xổ số trong tỉnh cấm
những người dưới 18 tuổi mua vé số, nhận tiền trúng xổ số hoặc chơi bất kỳ trò chơi nào khác
do Ủy Ban Kiểm Soát Cờ Bạc Và Rượu Bia Alberta (Alberta Gaming and Liquor
Commission) tài trợ. (Quy định này bao gồm cả vé số dạng cào).
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 y tá tư vấn và nhận thông tin sức khỏe 24/7, vui lòng gọi điện đến Health Link theo
số 811.
Sửa Đổi Lần Cuối: 11 Tháng Tư năm 2019
Tác giả: Cai Nghiện Và Sức Khỏe Tâm Thần Thuộc Dịch Vụ Y Tế 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
việc 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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