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Cờ bạc 
(Gambling) 

Tổng Quan Về Chủ Đề 
(Topic Overview) 

Cờ bạc là trò tiêu khiển thú vị mà hầu hết mọi người thỉnh thoảng đều thích chơi. Mọi người 
chơi xổ số và bingo, đi tới sòng bạc hoặc cá độ đua ngựa và các sự kiện thể thao. Số tiền thu 
được từ việc này dùng để gây quỹ từ thiện, tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận và các 
chương trình cộng đồng. 

Dưới đây là một số câu hỏi và câu trả lời về cờ bạc. 

Cờ bạc là gì? 
(What is gambling?) 

Cờ bạc là hành động đặt cược tiền, tài sản hoặc thứ gì đó có giá trị vào một hoạt động không 
có kết quả chắc chắn. Cờ bạc có nhiều hình thức: 
• xổ số, vé số hoặc vé cào trúng thưởng 
• vé cược của Sport Select 
• chơi bài ăn tiền 
• chơi các trò chơi đòi hỏi một kỹ năng chuyên biệt (chẳng hạn như chơibi-a, đánh golf, vật 

tay hoặc phi tiêu) để ăn tiền 
• cược tiền vào bất cứ điều gì (chẳng hạn như liệu một người bạn có mời ai đó đi chơi      

hay không) 

Cờ bạc được hợp pháp hóa là gì? 
(What is legalized gambling?) 

Ở Alberta, cờ bạc được hợp pháp hóa có nhiều hình thức, trong đó bao gồm sòng bạc, cá 
cược đua xe, máy đánh bạc (video lottery terminal, VLT), bingo, cá cược của Sport Select và 
xổ số. Những hình thức cờ bạc này là hợp pháp vì được chính phủ quản lý hoặc được quản lý 
theo các quy định do chính phủ đề ra. 

Vậy cờ bạc bất hợp pháp là gì? 
(So what is illegal gambling?) 

Cờ bạc bất hợp pháp là hình thức cờ bạc diễn ra trái với những quy định này. Đặt cược với 
nhà cái (một người nào đó chấp nhận cược lớn từ những người khác nhau) trong một sự kiện 
thể thao chuyên nghiệp là một ví dụ. 
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Tại sao mọi người chơi cờ bạc? 
(Why do people gamble?) 

Mọi người chơi cờ bạc vì nhiều lý do: 
• để vui vẻ hoặc giải trí 
• để trốn tránh các vấn đề hoặc giải sầu 
• để thắng tiền 
• để cảm thấy được thử thách 

Thanh thiếu niên có chơi cờ bạc nhiều không? 
(Do teenagers gamble much?) 

Khoảng 2/3 thanh thiếu niên chơi cờ bạc. Thanh thiếu niên thường chơi cờ bạc qua các lần cá 
cược với bạn bè như chơi bài, chơi đánh bi-a hoặc các sự kiện thể thao chuyên nghiệp. Thanh 
thiếu niên từ 18 tuổi trở lên được phép chơi VLT, cờ bạc trong sòng bạc và mua vé số. 

Có hình thức cá cược an toàn không? 
(Is there such a thing as a safe bet?) 

Tất cả các hình thức cờ bạc hay cá cược đều có rủi ro nhất định. Sau đây là một số nguyên tắc 
để chơi cờ bạc một cách có trách nhiệm: 
• giới hạn số tiền cá cược 
• giới hạn khoảng thời gian cá cược 
• cân bằng giữa chơi cờ bạc với các cơ hội và lợi ích xã hội khác 
• không dành số tiền thắng được để tiếp tục chơi cờ bạc 

Hầu hết mọi người đều chơi cờ bạc một cách có trách nhiệm. Nhưng đối với một số người, cờ 
bạc có thể giống như ma túy — và có thể trở thành một vấn đề. Người nghiện cờ bạc thường 
gặp rắc rối với các vấn đề về tiền bạc, căng thẳng, gia đình hoặc mối quan hệ. Họ thường cảm 
thấy có lỗi và mất kiểm soát do thua cờ bạc. Người nghiện cờ bạc cũng có thể gặp rắc rối như 
chơi cờ bạc cho đến khi toàn bộ số tiền tiêu tan, nợ tiền gia đình và bạn bè, nợ nần vì chơi cờ 
bạc. Kiểu rắc rối này có thể gây ra căng thẳng, sợ hãi, đau đớn và xấu hổ cho những người 
tham gia chơi cờ bạc. 

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: Ngày 11 Tháng Tư 2019 
Tác giả: Cai Nghiện Và Sức Khỏe Tâm Thần Thuộc Dịch Vụ Y Tế Alberta (Addiction & 
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. 


