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<Gaming Venue> 

Quy tҳc Ӭng xӱ &KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm  
 
1. 7K{QJ�ÿLӋS�&KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm  

 Câu lҥc bӝ này sӁ cung cҩp tiêu chuҭn chăm sóc khách hàng cao nhҩt và dӏch 
vө chѫi bҥc có trách nhiӋm ÿӃn tҩt cҧ khách hàng cӫa chúng tôi và sӁ ÿăng 
thông ÿiӋp chѫi bҥc có trách nhiӋm ӣ bàn cӫa nhân viên thu ngân và/hoһc lӕi 
vào phòng ÿánh bҥc ÿӇ mӑL�QJѭӡi có thӇ thҩy rõ ràng ӣ bҩt cӭ nѫi nào câu lҥc 
bӝ cung cҩp các sҧn phҭm chѫi bҥc:  

 

 Câu l̹c bͱ này cam k͗t b̻o v͟ lͻi ích cͿa khách hàng, nhân viên và cͱQJ�ÿͫQJ�Q˿L�
câu l̹c bͱ ho̹W�ÿͱng. Chúng tôi ph̽Q�ÿ̽X�ÿ͛ thΉc hi͟n t̽t c̻ các dͣch vͽ cͿa mình 
mͱt cách có trách nhi͟m và b͙n v·ng cung c̽S�SḰ˿QJ�WL͟n cho khách hàng ÿ͛ hͥ 
có sΉ lΉa chͥn vͳL�ÿ̿\�ÿͿ thông tin và thΉc hi͟n hͻS�Oê�Yj�ÿ~QJ�ÿ͇n sΉ lΉa chͥn vͳi 
ÿ̿\�ÿͿ thông tin dΉa trên hoàn c̻nh cá nhân và riêng bi͟t cͿa hͥ. Nh́�Pͱt ph̿n cͿa 
cam k͗t này, câu l̹c bͱ ÿm�WK{QJ�TXD�Pͱt Quy t͇c ng x΅ &K˿L�E̹c có Trách nhi͟m 
toàn di͟n, và mͱW�&Ḱ˿QJ�WUuQK�7Ή Lo̹i tr, và s͕ cung c̽p các nguͫn lΉc c̿n thi͗t, 
c̻ tài chính và nhân lΉF��ÿ͛ hͯ trͻ ho̹W�ÿͱng thích hͻp và thΉc hi͟n Quy t͇c t̹i các 
F˿�Vͷ. 

 

Quy tҳc Ӭng xӱ &KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm mô tҧ cách chúng tôi thӵc hiӋQ�ÿLӅu này 
và tiӃp tөc cung cҩp các dӏch vө FKѫL�Eҥc mӝt cách nhiӋt tình, thú vӏ và có lӧi cho xã 
hӝi.  

  

2. Xây dӵng Quy tҳc 

 Quy tҳc Ӭng xӱ &KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm <Gaming Venue> ÿã ÿѭӧc xây dӵng 
bӣi Leigh Barrett & Associates Pty Ltd ÿҥi diӋn cho chúng tôi sao cho dӉ dàng 
ÿѭӧc chҩp nhұn và hòa nhұp vào hoҥW�ÿӝQJ�NLQK�GRDQK�FKѫL�Eҥc cӫa chúng tôi. 
Ĉây là mӝt tài liӋu ÿѫn giҧn và ÿã ÿѭӧc viӃt ÿӇ khách hàng cӫa chúng tôi dӉ 
hiӇu và nhân viên cӫa chúng tôi dӉ diӉn giҧi và giҧi thích. Nó ÿѭӧc chuҭn bӏ 
bҵng tiӃQJ�$QK�ÿѫQ�JLҧn và trình bày sao cho tҩt cҧ các khách hàng, dù có nguӗn 
gӕF�YăQ�KyD�Yj�QJ{Q�QJӳ rҩW�NKiF�QKDX��ÿӅu hiӇX�ÿѭӧc.  

 Quy tҳF�ÿѭӧc hӛ trӧ bӣL�+ѭӟng dүn Thӫ tөF�Yj�&KtQK�ViFK�&KѫL�Eҥc có Trách 
nhiӋm ÿѭӧc cung cҩp cho tҩt cҧ các nhân viên câu lҥc bӝ khi giӟi thiӋu công viӋc. 

 
3. Sӵ sҹn sàng  

 Khách hàng sӁ ÿѭӧc cung cҩp mӝt bҧn sao Quy tҳc Ӭng xӱ Gѭӟi dҥQJ�YăQ�Eҧn khi 
yêu cҫu. Mӝt biӇn báo tѭ vҩn cho khách hàng làm thӃ nào ÿӇ có ÿѭӧc mӝt bҧn 
sao sӁ ÿѭӧc bày ӣ lӕi vào phòng ÿánh bҥc hay quҫy cӫa nhân viên thu ngân 
trong phòng ÿánh bҥc.  

Quy tҳF�FǊQJ�Fy�WUrQ�WUDQJ�ZHE <gaming venue> (nӃu câu lҥc bӝ có trang web) 
bao gӗm các ngôn ngӳ cӝQJ�ÿӗQJ�NKiF�QKDX�QKѭ�Oj tiӃng Hi Lҥp, tiӃng Ý, tiӃng 
Trung Quӕc, tiӃng ViӋt, tiӃng A-rұp, tiӃng Thә 1Kƭ�.Ǥ và tiӃng Tây Ban Nha. 

 Câu lҥc bӝ sӁ ÿҧm bҧo rҵng Sә &KѫL�Eҥc có Trách nhiӋP�ÿѭӧc sҹn sàng cung cҩp 
cho bҩt kǤ cá nhân có thҭm quyӅn hoһc thanh tra VCGLR theo yêu cҫu.  
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4. Mӝt sӕ ĈӏQK�QJKƭD  

Thuұt ngӳ sӱ dөng trong Quy tҳc Ӭng xӱ &KѫL�Eҥc có Trách nhiӋP�Ĉӏa ÿLӇm Vui 
FKѫL�Qj\�SK��Kӧp vӟi Ĉ̹o luͅt Quy ch͗ &K˿L�E̹c Victoria 2003 (Ĉҥo luұt) trӯ khi 
YăQ�Eҧn yêu cҫu khác hoһc xuҩt hiӋQ�ê�ÿӏQK�ÿӕi lұp 

x “Các quy ÿӏnh” là &iF�TX\�ÿͣnh Quy ch͗ &K˿L�E̹c Victoria 2005 phiên bҧn 
hiӋn tҥi 

x “Câu lҥc bӝ” là ÿӏD�ÿLӇP�YXL�FKѫL�này  

x “Quy tҳc” là Quy tҳc Ӭng xӱ &KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm cө thӇ này 

x “ICRP” là Quy trình Giҧi quyӃt KhiӃu nҥL�Ĉӝc lұS�TX\�ÿӏnh tҥi khoҧn 12  

x “Viên chӭc &KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm” là ngѭӡi chӏu trách nhiӋm cho viӋc 
quҧn lý Quy tҳc và ICRP tҥi câu lҥc bӝ  

x “EGM” là máy ÿánh bҥF�ÿLӋn tӱ  

x  “PID” là hiӇn thӏ WK{QJ�WLQ�QJѭӡL�FKѫL�WUrQ�PjQ�KuQK EGM 

x “NgѭӡL�ÿѭӧc chӍ ÿӏnh” là ngѭӡL�ÿѭӧc chӍ ÿӏnh theo TX\�ÿӏnh tҥi khoҧn 9 có 
thӇ chӏu trách nhiӋm cung cҩp thông tin vӅ Quy tҳc cho khách hàng trong tҩt 
cҧ thӡi gian Câu lҥc bӝ cung cҩp sҧn phҭm và dӏch vө FKѫL�Eҥc 

x “Khách hàng” là khách hàng, thành viên và du khách 

x “Sә &KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm” hoһc RGR là sә duy trì bӣi câu lҥc bӝ WURQJ�ÿy�
ghi lҥi thông tin theo yêu cҫu cӫa Quy tҳc và có thӇ ÿӗng thӡi chӭa các sә 
Rѭӧu và/hoһc AML/CTF 

x “Vӏ thành niên” là ngѭӡL�GѭӟL�Pѭӡi tám (18) tuәi  

x  “MүX�ÿiQK�JLi” là (các)mүu câu lҥc bӝ phҧL�KRjQ�WKjQK�KjQJ�QăP�WKHR�TX\�
ÿӏnh tҥi khoҧn 17  
 

 5. Thông tin Chѫi bҥc có Trách nhiӋm  
Theo Quy tҳc, khi câu lҥc bӝ ÿѭӧc yêu cҫu:  

x cung cҩp thông tin cho khách hàng, hoһc  

x tҥR�ÿLӅu kiӋn thông tin sҹn sàng cho khách hàng, hoһc 

x hiӇn thӏ thông tin,  
 

  câu lҥc bӝ sӁ thӵc hiӋn bҵng cách:  

x  trѭQJ�Ej\�iS�SKtFK�WKtFK�Kӧp, tӡ UѫL thông tin và/hoһc thông báo dӉ nhìn 
tҥi các khu vӵc mà câu lҥc bӝ cung cҩp các sҧn phҭP�FKѫL�Eҥc sao cho rõ 
ràng dӉ ÿӑc và dӉ tiӃp cұn cho khách hàng tҥi các khu vӵc này; và/hoһc  

x  cung cҩp tӡ UѫL�WK{QJ�WLQ�Vҹn sàng cho khách hàng tӵ chӫ ÿӝng lҩy hoһc tùy 
yêu cҫu; và/hoһc  

x cung cҩp thông tin trên trang web cӫa câu lҥc bӝ,  
(Tùy theo cách nào thích hӧp và hiӋu quҧ nhҩt). 

Câu lҥc bӝ này cung cҩp mӝW�FKѭѫQJ�WUuQK�Wӵ loҥi trӯ.  ĈӇ biӃt thông tin vӅ FKѭѫQJ�
trình, khách hàng có thӇ nói chuyӋn vӟi viên chӭF�FKѫL�Eҥc có trách nhiӋm hoһc 
QJѭӡL�ÿѭӧc chӍ ÿӏnh hoһc lҩy mӝt bҧn sao tӡ UѫL�7ӵ Loҥi trӯ trѭQJ�Ej\�Wҥi câu lҥc 
bӝ.  
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5.1 TrѭQJ�Ej\ 

 Câu lҥc bӝ Qj\�WUѭQJ�Ej\�WK{QJ�WLQ�FKѫL�Eҥc có trách nhiӋm dѭӟi rҩt nhiӅu hình 
thӭc, bao gӗm tӡ UѫL�WK{QJ�WLQ, áp phích và HiӇn thӏ 7K{QJ�WLQ�1JѭӡL�FKѫL (PIDs) 
trên màn hình Máy Ĉánh bҥF�ĈLӋn tӱ (EGM), bao gӗm thông tin yêu cҫu bӣL�Ĉҥo 
luұW�Yj�&iF�TX\�ÿӏnh.  

Thông tin sau vӅ FKѫL�Eҥc có trách nhiӋm sӁ có sҹn cho khách hàng; 

a. làm thӃ QjR�ÿӇ FKѫL�Eҥc có trách nhiӋm; 

b. làm sao ÿӇ ra và giӳ mӝt quyӃW�ÿӏnh tӵ ràng buӝF�WUѭӟc; 

c. các hҥn chӃ áp dөng cho thanh toán tiӅn thҳng cuӝc bҵng chi phiӃu và cung cҩp 
tin dөng hoһc cho vay tiӅn vӟi mөF�ÿtFK�ÿiQK�Eҥc; 

d. chѭѫQJ�WUuQK�Wӵ loҥi trӯ có sҹn cho khách hàng. 

 
  
5.2  Thông tin Chѫi bҥc có Trách nhiӋm Khác  

Câu lҥc bӝ này cung cҩp cho khách hàng thông tin khác vӅ FKѫL�Eҥc có trách 
nhiӋm, bao gӗm:  

a.  Làm thӃ nào ÿӇ truy cұp trang web cӫa Chính phӫ Liên bang ‘Money Smart’ 
www.moneysmart.gov.au (hoһc trang web chi tiêu hӝ JLD�ÿuQK�WѭѫQJ�Wӵ cӫa 
chính phӫ); và 

b. Làm thӃ QjR�FiF�QJѭӡL�ÿiQK�EҥF�Yj�JLD�ÿuQK�KRһc bҥn bè hӑ có thӇ WuP�ÿѭӧc 
các dӏch vө hӛ trӧ FKѫL�EҥF�Yj�FiF�FKѭѫQJ�WUuQK�Wӵ loҥi trӯ và trang web hӛ trӧ 
vҩQ�ÿӅ FKѫL�Eҥc cӫa Chính quyӅn Bang  www.problemgambling.vic.gov.au. 

Trong trѭӡng hӧp câu lҥc bӝ có mӝt liên kӃt trang web vӟi trang web nêu trên, nó 
sӁ ÿѭӧc hiӇn thӏ trên trang web cӫa câu lҥc bӝ.  

6. Thông tin Sҧn phҭP�&KѫL�Eҥc  

 Các quy tҳc cho mӛL�WUz�FKѫL Máy Ĉánh bҥF�ĈLӋn tӱ (EGM), bao gӗP�Fѫ�Kӝi thҳng 
cuӝc, có trên màn hình HiӇn thӏ 7K{QJ�WLQ�1JѭӡL�FKѫL (PID) trên máy.  

 Thông tin làm thӃ QjR�ÿӇ xem màn hình PID ÿѭӧc cung cҩp bӣi bҩt kǤ nhân viên 
câu lҥc bӝ và/hoһc có trong tӡ UѫL�+LӇn thӏ 7K{QJ�WLQ�1JѭӡL�FKѫL (PID), có trong 
phòng ÿánh bҥc.  

 
7. Thông tin ChѭѫQJ�WUuQK�.KiFK�KjQJ�7UXQJ�WKjQK  

 Bҩt cӭ khi nào mӝt chѭѫng trình khách hàng trung thành ÿѭӧc tә chӭc ÿӏnh kǤ 
bӣi câu lҥc bӝ này mӝt tӡ UѫL sӁ ÿѭӧc cung cҩp cho khách hàng nêu chi tiӃt 
thông tin thích hӧp vӅ chѭѫng trình khách hàng trung thành cө thӇ sҹn có 
cho ngѭӡi tham gia.  

 
 Thông tin này sӁ bao gӗm các quy tҳc cӫa chѭѫng trình trung thành bao gӗm 

làm thӃ nào và khi nào ÿiӇm thѭӣng tích lǊy, hӃt hҥn và ÿѭӧc thanh toán. Các 
khách hàng tham gia sӁ ÿѭӧc thông báo vӅ bҩt kǤ lӧi ích mà hӑ ÿã tích lǊy 
nhѭ là mӝt phҫn cӫa chѭѫng trình trung thành thông qua mӝt tuyên bӕ bҵng 
văn bҧn hoһc email ít nhҩt mӝt lҫn mӝt năm. Nhӳng ngѭӡi tӵ loҥi trӯ không 
thӇ tham gia hoһc ӣ lҥi trong bҩt kǤ chѭѫng trình trung thành. Tҩt cҧ các liên 

http://www.problemgambling.vic.gov.au/
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lҥc bҵng văn bҧn vӟi các thành viên cӫa chѭѫng trình trung thành sӁ bao gӗm 
tuyên bӕ sau: 

 Chúng tôi khuy͗n khích m̹nh m͕ quý vͣ thi͗t lͅp giͳi h̹n hͻp lý v͙ th͵i gian và ti͙n 
b̹c quý vͣ GjQK�FKR�FK˿L�E̹c và quý vͣ tôn trͥng các giͳi h̹Q�ÿy. Xin hãy yêu c̿u 
b̽t kǤ nhân viên câu l̹c bͱ hͯ trͻ n͗u quý vͣ có v̽Q�ÿ͙ Ǵͳi b̽t kǤ hình thc nào vͳi 
FK˿L�E̹c cͿa bao gͫm thi͗t lͅp và duy trì các giͳi h̹n. 

   
8. ChiӃQ�Oѭӧc tӵ ràng buӝF�WUѭӟc  

 Câu lҥc bӝ này khuyӃn khích khách hàng chѫi EGM thiӃt lұp mӝt giӟi hҥn thӡi 
gian và tiӅn bҥc theo hoàn cҧnh cá nhân cӫa hӑ 

 BiӇn báo và các tӡ UѫL�FKѫL�Eҥc có trách nhiӋm trong phòng ÿánh bҥc và trên tҩt 
cҧ các EGM sӁ hӛ trӧ khách hàng ra mӝt quyӃt ÿӏnh tӵ ràng buӝc trѭӟc trong 
viӋc thiӃt lұp mӝt giӟi hҥn và không vѭӧt quá giӟi hҥn ÿó. Nhân viên câu lҥc 
bӝ ÿѭӧc yêu cҫu sҹn sàng thҧo luұn làm thӃ nào ÿӇ tiӃp cұn sӵ trӧ giúp trong 
viӋc thiӃt lұp và giӳ giӟi hҥn và viӋc xác ÿӏnh các nhân tӕ dүn ÿӃn bӝi chi 
trong chѫi bҥc.  

 Câu lҥc bӝ cǊng sӁ tҥR�ÿLӅu kiӋn cho thông tin vӅ bҩt kǤ khía cҥnh tiӃp cұn vӟi 
các dӏch vө hӛ trӧ chѫi bҥc khác nhau và/hoһc trang web Chính quyӅn Bang 
www.problemgambling.vic.gov.au có sҹn cho khách hàng, gia ÿình và bҥn bè 
hӑ. 

 Tҩt cҧ EGM tҥi câu lҥc bӝ này cho phép mӝt ngѭӡL�FKѫL theo dõi thӡi gian và 
sӕ tiӅn bӓ ra trong mӝt phiên chѫi. Thông tin làm thӃ nào ÿӇ kích hoҥt theo 
dõi phiên ÿѭӧc cung cҩp bӣi các nhân viên câu lҥc bӝ và cǊng có trong tӡ UѫL 
PID có tҥi câu lҥc bӝ. Thông tin này là có sҹn trên mӛi EGM ÿӇ hӛ trӧ mӝt 
khách hàng ÿã thӵc hiӋn hoһc muӕn thӵc hiӋn mӝt quyӃt ÿӏnh tӵ ràng buӝc 
WUѭӟc.  

 Câu lҥc bӝ này sӁ tuân theo tҩt cҧ các quy ÿӏnh liên quan ÿӃn tӵ ràng buӝc 
trѭӟc ÿӕi vӟi viӋc chѫi các máy ÿánh bҥc. 

 
9. TiӃp xúc vӟi khách hàng  

 TiӃp xúc giӳa nhân viên và khách hàng ÿѭӧc câu lҥc bӝ này coi là mӝt yӃu tӕ 
thiӃt yӃu trong viӋc thúc ÿҭy chѫi bҥc có trách nhiӋm/chăm sóc khách hàng. 

 Các nhân viên tҥi câu lҥc bӝ này cam kӃt cung cҩp nhҩt quán dӏch vө khách 
hàng và chăm sóc khách hàng chҩW�Oѭӧng cao, bao gӗm không ngӯng ý thӭc 
nhu cҫu cӫa khách hàng và trách nhiӋm cӫa câu lҥc bӝ ÿӕi vӟi Chѫi bҥc có 
Trách nhiӋm. Nhân viên câu lҥc bӝ ÿѭӧF�ÿjR�Wҥo Quy tҳF�QKѭ�Pӝt phҫn cӫa giӟi 
thiӋu công viӋc và tiӃS�ÿy�Oj�FiF�NKyD�Kӑc bӗL�Gѭӥng.  

 Câu lҥc bӝ này có mӝt ĈiӅu phӕL�YLrQ�&KѫL�Eҥc có Trách nhiӋP�ÿѭӧc chӍ ÿӏnh và tҩt 
cҧ các ngѭӡi Giám sát/Quҧn lý TiӃS�WkQ�ĈiQK�Eҥc ÿѭӧc chӍ ÿӏnh làm Viên chӭc 
&KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm tҥi câu lҥc bӝ.  ĈiӅu phӕi viên và các Viên chӭc nhұn thӭc 
ÿѭӧc trách nhiӋm cӫa vӏ trí, làm thӃ QjR�ÿӇ thӵc hiӋn nhiӋm vө cӫa mình và ai luôn 
luôn sҹQ�VjQJ�ÿӇ giҧi quyӃt bҩt kǤ vҩQ�ÿӅ chăm sóc khách hàng/chѫi bҥc có 
trách nhiӋm bҩt cӭ khi nào câu lҥc bӝ mӣ cӱa.  

 Tҩt cҧ các nhân viên nhұn thӭc ÿѭӧc ai là ngѭӡi ÿѭӧc chӍ ÿӏnh cho mӛi ca. 

 Bҩt cӭ QJѭӡi nào, tiӃp cұn mӝW�QKkQ�YLrQ�ÿӇ hӓi thông tin vӅ dӏch vө vҩQ�ÿӅ FKѫL�
bҥc hoһc cho thҩy bҩt kǤ dҩu hiӋu có vҩQ�ÿӅ FKѫL�Eҥc, sӁ ÿѭӧF�Kѭӟng dүn tӟi Viên 

http://www.problemgambling.vic.gov.au/
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chӭF�&KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm ÿӇ ÿѭӧc hӛ trӧ cá nhân và có bҩt kǤ KjQK�ÿӝng cҫn 
thiӃt nào.  

 Bҩt kǤ khách hàng biӇu thӏ dҩu hiӋu buӗn phiӅn hoһc có hành vi không thӇ 
chҩp nhұn ÿѭӧc có thӇ ÿѭӧc tiӃp cұn bӣi ngѭӡi ÿѭӧc chӍ ÿӏnh, mà nhӳng 
ngѭӡi ÿó sӁ cung cҩp bҩt cӭ hӛ trӧ mӝt cách hӳu ích và bҧo mұt tuyӋt ÿӕi.  

Hành vi không thӇ chҩp nhұQ�ÿѭӧc bao gӗm (nhѭQJ�NK{QJ�JLӟi hҥn): 
x Gây sӵ 

o Ĉánh vào máy/các nút bҩm vӟi mӝt lӵc quá mӭc; 
o Hét vào máy hoһF�QJѭӡi NKiF�WURQJ�SKzQJ�ÿiQK�Eҥc; 
o SӍ nhөc nhân viên và/hoһc các khách hàng khác; và 
o Hành xӱ theo mӝW�FiFK�ÿH�Gӑa. 

x Cҧm xúc 
o Khóc ӣ bҩt cӭ QѫL�QjR�Wҥi câu lҥc bӝ, bao gӗm tҥi EGM; 
o Có vҿ rҩt buӗn hoһc chán nҧn tҥi câu lҥc bӝ;  
o Ra mӗ hôi bҩW�WKѭӡQJ�NKL�FKѫL EGM;  
o Có vҿ rҩW�NtFK�ÿӝng tҥi câu lҥc bӝ; và 
o Phàn nàn liên tөc vӟi nhân viên 

x Thu mình 
o Không phҧn ӭng lҥi tiӃp xúc cӫa nhân viên; 
o Không phҧn ӭng vӟi các sӵ kiӋn tҥi câu lҥc bӝ Pj�WK{QJ�WKѭӡng sӁ 

thu hút sӵ chú ý cӫa khách hàng; 
x BӅ ngoài 

o Cӕ cҧL�WUDQJ�ÿӇ không bӏ nhұn ra; và 
o Giҧm sút nói chung vӅ vӋ sinh/chăm sóc bҧn thân theo thӡi gian 

x Ĉánh bҥc kéo dài 
o ChѫL EGM tҥi câu lҥc bӝ hàng ngày; 
o ChѫL EGM liên tөc quá 3 giӡ; và 
o Không muӕn ra vӅ khi câu lҥc bӝ ÿyQJ�Fӱa. 

x Xin tiӅQ�ÿӇ ÿiQK�Eҥc 
o Xin nhân viên cho vay tiӅn (vì bҩt cӭ mөF�ÿtFK�Ju); 
o Xin các khách hàng khác cho vay tiӅn (vì bҩt cӭ mөF�ÿtFK�Ju); và 
o Cӕ bán hàng hóa hoһc dӏch vө tҥi câu lҥc bӝ. 

 

 Quá trình tiӃp xúc vӟi các khách hàng nhѭ vұy bao gӗm hӛ trӧ ÿѭӧc cân nhҳc 
tùy thuӝc vào ÿánh giá tӯng trѭӡng hӧp cӫa nhân viên câu lҥc bӝ thích hӧp 
bao gӗm cҧ ngѭӡi ÿѭӧc chӍ ÿӏnh. TiӃp xúc này có thӇ Gѭӟi hình thӭc:  

i. tiӃp cұn khách hàng hoһc du khách và cӕ gҳng thu hút khách hàng hoһc du 
khách vào tiӃp xúc xã hӝi; 

ii. khuyӃQ�NKtFK�NKiFK�KjQJ�[HP�[pW�ÿӗ ăQ�KRһF�ÿӗ uӕng có tҥi câu lҥc bӝ ÿӇ 
cho phép nghӍ giҧi lao tӯ Pi\�ÿiQK�Eҥc;  

iii. mӡi khách hàng giҧi khát miӉn phí (ví dө. tách trà hoһc cà phê) ӣ mӝW�QѫL�
\rQ�WƭQK�KѫQ, riêng tѭ�KѫQ�Fӫa câu lҥc bӝ nѫi mà khách hàng có thӇ ÿѭӧc 
cung cҩp tҩt cҧ thông tin liên quan và tiӃp cұn các dӏch vө hӛ trӧ, bao 
gӗm tӵ loҥi trӯ và tѭ vҩn tài chính, mӝt cách bҧo mұt;  

iv. cung cҩp mӝt sӕ hӛ trӧ thích hӧp khác bao gӗm cҧ viӋc sӱ dөng ÿiӋn 
thoҥi câu lҥc bӝ ÿӇ liên hӋ vӟi gia ÿình hoһc bҥn bè; 

v. hӛ trӧ khách hàng thu xӃS�SKѭѫQJ�WLӋQ�ÿL�OҥL�ÿӇ vӅ nhà; 
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vi. không có hành ÿӝng nӃu theo ý kiӃn hӧp lý cӫa ngѭӡi ÿѭӧc chӍ ÿӏnh 
bҩt kǤ tiӃp xúc vӟi khách hàng hoһc du khách là không xác ÿáng. 

 
 Giao tiӃp vӟi khách hàng cӫa Viên chӭc Chѫi bҥc có trách nhiӋm ÿѭӧc ghi lҥi 

trong Sә Chѫi bҥc có Trách nhiӋm và bao gӗm các chi tiӃt cӫa hành ÿӝng thӵc 
hiӋn. Câu lҥc bӝ sӁ cung cҩp ÿào tҥo cho tҩt cҧ các nhân viên thӵc hiӋn nhiӋm 
vө cӫa ngѭӡi ÿѭӧc chӍ ÿӏnh. Ngѭӡi ÿѭӧc chӍ ÿӏnh sӁ ÿѭӧc huҩn luyӋn ÿӇ biӃt 
các dҩu hiӋu cӫa vҩQ�ÿӅ chѫi bҥc và phҧn ӭng phù hӧp vӟi hành vi có vҩn ÿӅ 
cùng vӟi các yêu cҫu cӫa các Nguyên tҳc Riêng tѭ Quӕc gia.  

 Nӝi dung cӫa sә này ÿѭӧc bao quát bӣi Ĉҥo luұt Riêng tѭ và ngѭӡi ÿѭӧc chӍ 
ÿӏnh sӁ ÿҧm bҧo tuân thӫ các Nguyên tҳc Riêng tѭ Quӕc gia.  

 Các chi tiӃW�ÿѭӧc ghi trong Sә bao gӗm:  

i. ngày và thӡi gian cӫa sӵ cӕ hoһc vҩQ�ÿӅ;  

ii. (các)tên cӫa (các)nhân viên liên quan;  

iii. tên cӫa khách hàng liên quan (nӃu có sҹn hoһc thích hӧp);  

iv. khái quát hoһc tәng quan cӫa sӵ cӕ hoһc vҩQ�ÿӅ;  

v. hành ÿӝng thӵc hiӋn bӣi nhân viên (ví dө: cung cҩp thông tin Trӧ giúp 
1JѭӡL�ÿiQK�Eҥc/Tӵ loҥi trӯ). 

 Câu lҥc bӝ FǊQJ�VӁ tuân thӫ các luұW�Yj�TX\�ÿӏQK�OLrQ�TXDQ�ÿӃn phөc vө trách nhiӋm       
Uѭӧu 

 
10. TiӃp xúc vӟi Nhân viên Câu lҥc bӝ  

 Câu lҥc bӝ quan tâm ÿҧm bҧo sӵ an toàn cho tҩt cҧ các nhân viên cӫa mình và 
duy trì cҧm nhұn vӅ tính chính trӵc cӫa các sҧn phҭm chѫi bҥc ÿѭӧc bán bӣi 
câu lҥc bӝ.  

 Theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt, nhân viên câu lҥc bӝ Qj\�NK{QJ�ÿѭӧF�SKpS�FKѫL�WUrQ�
Pi\�ÿiQK�Eҥc, chѫL Keno, mua vé sӕ hoһc tham gia ÿánh cuӝc khi ÿang thi 
hành nhiӋm vө trong quá trình làm viӋc cӫa hӑ.  

 Câu lҥc bӝ có mӝt chính sách liên quan ÿӃn viӋc nhân viên mua các sҧn phҭm 
chѫi bҥc (bao gӗP�FKѫL�Pi\�ÿiQK�Eҥc) và mӝt bҧn sao cӫa chính sách này có 
trong Hѭӟng dүn Thӫ tөc và &KtQK�ViFK�&KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm cӫa câu lҥc bӝ và 
sә WD\�QKkQ�YLrQ�Yj�ÿtQK�NqP�Eҩt kǤ bҧn sao cӫa Quy tҳF�ÿѭӧc phân phát.  

 Bҩt kǤ nhân viên nào cho mӝt nhân viên khác hoһc trӵc tiӃp cho ngѭӡi ÿѭӧc 
chӍ ÿӏnh biӃt là mình có thӇ có vҩn ÿӅ chѫi bҥc sӁ ÿѭӧc cung cҩp hӛ trӧ tѭ vҩn 
và thông tin vҩQ�ÿӅ chѫi bҥc ÿҫ\�ÿӫ bӣi ngѭӡi ÿiӅu hành câu lҥc bӝ (ngѭӡi chӏu 
trách nhiӋm liên quan) mӝt cách bҧo mұt. Trong viӋc xác ÿӏnh hành ÿӝng 
thích hӧp trong bҩt kǤ tình huӕng liên quan ÿӃn mӝt nhân viên, câu lҥc bӝ sӁ 
ÿҧm bҧo rҵng mӑi nӛ lӵc ÿѭӧc thӵc hiӋn mӝt cách kín ÿáo, và thu hút chú ý ít 
nhҩt có thӇ tӟi tình huӕng và nhân viên ÿó. Nhân viên sӁ ÿѭӧc khuyӃn khích 
theo ÿuәi các nhiӋm vө không liên quan ÿӃn chѫi bҥc có tҥi bҩt cӭ QѫL�QjR 
trong câu lҥc bӝ.  

 Hành ÿӝng thӵc hiӋn theo quy ÿӏnh cӫa ÿiӅu khoҧn này sӁ ÿѭӧc ghi lҥi trong 
hӗ sѫ làm viӋc cӫa nhân viên, và không trong Sә Chѫi bҥc có Trách nhiӋm. 
Các bҧn sao cӫa bҩt kǤ hӗ Vѫ�YLӋc làm cӫa mӝt nhân viên thӵc hiӋQ�WKHR�TX\�ÿӏnh 
cӫD�ÿLӅu khoҧn này sӁ ÿѭӧc cung cҩp cho các thanh tra VCGLR khi yêu cҫu. 
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 Phiên phát triӇn chuyên nghiӋp chѫi bҥc có trách nhiӋm cho tҩt cҧ nhân viên 
sӁ ÿѭӧc tә chӭc hàng năm kӃt hӧp vӟi các tә chӭc ÿào tҥo thích hӧp bao gӗm 
Dӏch vө Trӧ giúp Ngѭӡi ÿánh bҥc ÿӏD�SKѭѫQJ�và các dӏch vө khác nhѭ vұy do 
câu lҥc bӝ xác ÿӏnh.  

 Thông tin vӅ chѫi bҥc có trách nhiӋm và các dӏch vө hӛ trӧ vҩn ÿӅ chѫi bҥc sӁ 
ÿѭӧc bao gӗm trong gói giӟi thiӋu công viӋc/sә tay nhân viên ÿѭӧc cung cҩp 
cho tҩt cҧ các nhân viên khi bҳt ÿҫu làm viӋc tҥi câu lҥc bӝ.  

 NӃu câu lҥc bӝ thông qua mӝt chính sách khác vӟi chính sách lұp ra ӣ trên câu 
lҥc bӝ phҧi báo cho VCGLR bҵng văn bҧn sӵ thay ÿәi chính sách và phҧi chӡ 
phê duyӋt chính sách cӫa câu lҥc bӝ trѭӟc khi thӵc hiӋn chính sách.  

 
11. TiӃp xúc vӟi các Dӏch vө Hӛ trӧ VҩQ�ÿӅ &KѫL�Eҥc  

 Câu lҥc bӝ này cam kӃt duy trì liên kӃt mҥnh mӁ và liên lҥc thѭӡng xuyên vӟi 
các dӏch vө ÿӏa phѭѫng hӛ trӧ vҩn ÿӅ chѫi bҥc và các cѫ quan liên quan.  

 Câu lҥc bӝ sӁ cung cҩp cho khách hàng nhiӅu ҩn phҭm và chi tiӃt liên lҥc cӫa 
Dӏch vө Trӧ giúp NgѭӡL�ÿiQK�Eҥc ÿӏD�SKѭѫQJ�và/hoһc các dӏch vө hӛ trӧ vҩQ�ÿӅ 
chѫi bҥc liên quan khác.   

 Nhân viên cao cҩp cӫa câu lҥc bӝ này sӁ khӣL�[ѭӟng cuӝc hӑp thѭӡng kǤ (ít 
nhҩW�KjQJ�QăP) vӟi Trӧ JL~S�1Jѭӡi ÿiQK�EҥF�ÿӏD�SKѭѫQJ và Hӛ trӧ Nhân viên Sòng 
bài (VSW) ÿѭӧc chӍ ÿӏnh tӯ dӏch vө Trӧ JL~S�1JѭӡL�ÿiQK�Eҥc khu vӵc liên quan.  

x Ví dө các cuӝc hӑp này có thӇ bao gӗm:  

o triӋu tұp mӝW�SKLrQ�ÿjR�WҥR�QKkQ�YLrQ�WKѭӡng niên, do dӏch vө Trӧ giúp 
1JѭӡL�ÿiQK�EҥF�ÿӏD�SKѭѫQJ�Wә chӭc;  

o các cuӝc hӑp giӳa NgѭӡL�ÿLӅu hành/Giám ÿӕc Sòng bài và dӏch vө Trӧ 
JL~S�1JѭӡL�ÿiQK�Eҥc hoһc VSW ÿѭӧc chӍ ÿӏnh, hoһc  

o liên lҥc WKѭӡng xuyên bҵng email vӟi các dӏch vө hӛ trӧ.  

 Câu lҥc bӝ sӁ ghi lҥi chi tiӃt tҩt cҧ các liên lҥc vӟi các Dӏch vө Trӧ giúp Ngѭӡi 
ÿiQK�Eҥc và/hoһc các dӏch vө hӛ trӧ vҩQ�ÿӅ FKѫL�Eҥc liên quan khác trong Thѭ�
mөc Thӫ tөc và Chính sách Chѫi bҥc có Trách nhiӋm. Các chi tiӃt cuӝc hӑp sӁ 
bao gӗm:  

x thӡi gian và ngày cuӝc hӑp;  

x nhӳQJ�QJѭӡi tham dӵ cuӝc hӑp;  

x các chӫ ÿӅ thҧo luұn;  

x các kӃt quҧ/hành ÿӝng tӯ cuӝc hӑp;  

x ngày cuӝc hӑp tiӃp theo.  
 

12. KhiӃu nҥi cӫa Khách hàng  
 Câu lҥc bӝ ÿăQJ�Nê�YjR�Pӝt quá trình ICRP tuân theo các hѭӟng dүn cҩp bӝ vӅ 

ICRP liên quan và ÿã ÿѭӧc phê duyӋt bӣi VCGLR  

 Câu lҥc bӝ sӁ tҥR�ÿLӅu kiӋn thông tin vӅ ICRP sҹn có cho khách hàng bao gӗm:  

x làm thӃ QjR�ÿӇ khiӃu nҥi;  

x quá trình giҧi quyӃt khiӃu nҥi;  
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x ÿánh giá ÿӝc lұp các quyӃt ÿӏnh cӫa câu lҥc bӝ vӅ khiӃu nҥi cӫa thành viên 
hoһc du khách;  

x thông tin vӅ khiêu nҥL�ÿѭӧc thu thұp và giӳ lҥL�QKѭ�WKӃ nào; và  

x VCGLR sӁ ÿѭӧc hӛ trӧ QKѭ�WKӃ QjR�ÿӇ theo dõi sӵ tuân thӫ theo quá trình 
khiӃu nҥi.  

 Mӝt khách hàng có khiӃu nҥi vӅ sӵ tuân thӫ theo và/hoһc hoҥt ÿӝng cӫa Quy 
tҳc này nên gӱi văn bҧn trӵc tiӃp tӟi quҧn lý câu lҥc bӝ.  

 Tҩt cҧ các khiӃu nҥi sӁ ÿѭӧc kiӇm tra bӣi giám ÿӕc câu lҥc bӝ ÿӇ chҳc chҳn 
rҵng nó liên quan ÿӃn hoҥt ÿӝng cӫa Quy tҳc này. Các khiӃu nҥi vӅ dӏch vө 
khách hàng hoһc các hoҥt ÿӝng máy mà không liên quan ÿӃn hoҥt ÿӝng cӫa 
Quy tҳc này sӁ ÿѭӧc chӍ dүn ÿӃn Giám sát LӉ tân. Nhân viên câu lҥc bӝ sӁ giúp 
khách hàng trong quá trình này nӃu ÿѭӧc yêu cҫu.  

 KhiӃu nҥi sӁ ÿѭӧc ÿiӅu tra thұn trӑng và giҧi quyӃt sӟm nhҩt có thӇ theo cách 
sau:  

x tҩt cҧ các khiӃu nҥi sӁ ÿѭӧc ghi nhұn kӏp thӡi;  

x nӃu quyӃW�ÿӏQK�NK{QJ�ÿLӅu tra khiӃu nҥi vì không liên quan tӟi hoҥW�ÿӝng cӫa 
Quy tҳc, khách hàng sӁ ÿѭӧc thông báo phù hӧp;  

x trong quá trình ÿiӅu tra khiӃu nҥi, Giám ÿӕc Câu lҥc bӝ có thӇ yêu cҫu 
thông tin tӯ nhân viên liên quan tӟi chӫ ÿӅ khiӃu nҥi;  

x Giám ÿӕc Câu lҥc bӝ sӁ tìm cách xác minh liӋX�NKiFK�KjQJ�Fy�ÿѭӧF�ÿӕL�ÿmL�
hӧS�Oê�Yj�WKHR�TX\�ÿӏnh cӫa Quy tҳc không;  

x nӃu khiӃu nҥL�ÿѭӧc xác minh, Giám ÿӕc Câu lҥc bӝ sӁ lên chi tiӃW�KjQK�ÿӝng 
thӵc hiӋQ�ÿӇ khҳc phөc vҩQ�ÿӅ;  

x khách hàng sӁ OX{Q�OX{Q�ÿѭӧc thông báo vӅ kӃt quҧ khiӃu nҥi;  

x chi tiӃt khiӃu nҥi sӁ ÿѭӧc giӳ trong Thѭ�Pөc Thӫ tөF�Yj�&KtQK�ViFK�&KѫL�
bҥc có Trách nhiӋm và ghi nhұn vào Sә;  

x thông tin vӅ các khiӃu nҥi sӁ ÿѭӧc cung cҩp cho VCGLR nӃu yêu cҫu.  

 NӃu mӝt khiӃu nҥi không thӇ giҧi quyӃt ÿѭӧc ӣ cҩp câu lҥc bӝ nó sӁ ÿѭӧc giҧi 
quyӃt trѭӟc ViӋn Trӑng tài và NgѭӡL�ÿLӅu giҧi Úc (IAMA). Mӝt trong hai bên 
tham gia trong khiӃu nҥi có thӇ liên lҥc IAMA.  

 ĈӇ bҳW�ÿҫu mӝt khiӃu nҥi mӝt trong hai bên có thӇ truy cұp trang web cӫa IAMA 
(www.iama.org.au), tҧi vӅ mӝt mүu Giҧi quyӃt Tranh chҩp, và sau ÿó gӱi mүX�ÿm�
hoàn thành vӟi chi phí liên quan tӟi IAMA.  

 Tài liӋX�OLrQ�TXDQ�ÿӃn tҩt cҧ các khiӃu nҥL�OLrQ�TXDQ�ÿӃn Quy tҳc phҧL�ÿѭӧc giӳ trong 
Thѭ�Pөc Thӫ tөc và Chính ViFK�&KѫL�Eҥc có Trách nhiӋm, và ghi nhұn vào Sә, 
dành cho truy cұp bӣi VCGLR nhѭ�\rX�Fҫu.  

 
13. Tuân thӫ CҩP�&KѫL�Eҥc Trҿ vӏ thành niên  

 Chѫi bҥc bӣi trҿ vӏ thành niên bӏ nghiêm cҩm và trҿ vӏ thành niên, bҩt kӇ tuәi 
tác, không ÿѭӧc phép vào phòng ÿánh bҥc.  

 Câu lҥc bӝ sӁ ÿҧm bҧo rҵng các biӇn báo ÿѭӧc ÿһt tҥi tҩt cҧ các lӕi vào phòng 
ÿánh bҥc cҩm tҩt cҧ các trҿ vӏ thành niên vào phòng ÿánh bҥc.  



 
 

 
Gaming Venue Responsible Gambling Code of Conduct – Leigh Barratt & Associates Pty Ltd 2012 Page 10 of 12 

 Vì tҩt cҧ các nhân viên câu lҥc bӝ có trách nhiӋm yêu cҫu bҵng chӭng vӅ tuәi, 
câu lҥc bӝ yêu cҫu rҵng nhân viên phòng ÿánh bҥc yêu cҫu xác minh tuәi nӃu 
hӑ không chҳc chҳn liӋu mӝt khách hàng hoһc du khách vào phòng ÿánh bҥc 
ít nhҩt là 18 tuәi hay không. 

 Ĉӕi vӟi mөc ÿích xác minh tuәi tài liӋu gӕc sau ÿây (hiӋn tҥi) là chҩp nhұn 
ÿѭӧc:  

x Thҿ chӭng minh tuәi  

x Bҵng lái xe  

x Giҩy phép hӑc viên Victoria 

x Hӝ chiӃu  

x Thҿ chìa khóa  

 NӃu không thӇ xuҩt ra chӭng minh tuәi liên quan, khách hàng hoһc du khách sӁ 
ÿѭӧc yêu cҫu rӡi khӓi phòng ÿánh bҥc và sӁ không ÿѭӧc phөc vө bҩt kǤ sҧn 
phҭm chѫi bҥc tҥi câu lҥc bӝ.  

 
14. Môi trѭӡQJ�&KѫL�Eҥc  

 Ĉӗng hӗ ÿѭӧc ÿһt trong tҩt cҧ các khu vӵc chính cӫa câu lҥc bӝ ÿӇ khách 
hàng có ý thӭc vӅ thӡi gian.  

 Nhân viên sӁ ÿӅ cұp ÿӃn thӡi gian khi thông báo vӅ các hoҥt ÿӝng cӫa câu lҥc 
bӝ.  

 Khách hàng sӁ ÿѭӧc khuyӃn khích nghӍ giҧi lao thѭӡng xuyên tӯ máy ÿánh 
bҥc. ViӋc khuyӃn khích này có thӇ mang hình thӭc mӝt thông báo trên hӋ 
thӕng thông báo công cӝng cӫa câu lҥc bӝ và có thӇ bao gӗm:  

 a) Thông báo rҵng uӕng trà buәi sáng/bӳD�WUѭD/bӳa tӕi bây giӡ ÿm�Vҹn sàng;  

 b) Thông báo rút thăm khuyӃn mҥi;  

 c) Thông báo sӵ bҳW�ÿҫu cӫa các hoҥW�ÿӝQJ�NKiFK�KjQJ�NK{QJ�OLrQ�TXDQ�ÿӃn 
ÿiQK�Eҥc khác trong câu lҥc bӝ.  

 Nhân viên câu lҥc bӝ cǊng sӁ giám sát các hoҥt ÿӝng cӫa khách hàng và tiӃp 
xúc thích hӧp ÿӇ can ngăn khách hàng ÿánh bҥc kéo dài và tұp trung. TiӃp xúc 
này có thӇ mang hình thӭc ÿӕi thoҥi thông thѭӡng khӣL�[ѭӟng bӣi nhân viên 
vӟi khách hàng phù hӧp vӟi sӵ hiӃu khách nói chung, ví dө, liên quan tӟi sӵ sҹn 
sàng cӫD�ÿӗ ăQ�và/hoһc ÿӗ uӕng.  

 

15. Giao dӏch Tài chính 

 Câu lҥc bӝ này không trҧ tiӅn mһt chi phiӃu. NӃu mӝt khách hàng yêu cҫu trҧ tiӅn 
mһt chi phiӃu, nhân viên sӁ Wѭ�Yҩn khách hàng rҵng câu lҥc bӝ không trҧ tiӅn mһt 
chi phiӃu.  

 Theo luұt, thҳQJ�ÿLӇm hoһF�WtFK�OǊ\�ÿLӇP�ÿӃn $1,000 hoһF�KѫQ�Wӯ Pi\�ÿiQK�Eҥc 
phҧL�ÿѭӧc tKDQK�WRiQ�ÿҫ\�ÿӫ bҵng chi phiӃu, mà không phҧi bҵng tiӅn mһt. Nhӳng 
ÿiӇm thҳng và ÿiӇm tích lǊy này không thӇ ÿѭӧc cung cҩp bҵng ÿiӇm trong 
máy. 

 Khách hàng và du khách có thӇ yêu cҫu rҵng thҳQJ�ÿLӇm và/hoһc tích lǊy ÿiӇm 
ít hѫQ $1,000 tӯ Pi\�ÿiQK�Eҥc, và thҳQJ�ÿLӇm và/hoһF�ÿLӇm tӯ các sҧn phҭm 
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FKѫL�Eҥc khác ÿѭӧc thanh toán bҵng tiӃn mһt và/hoһc chi phiӃu. Câu lҥc bӝ sӁ 
thӓa mãn yêu cҫX�QKѭ�Yұy.  

 Câu lҥc bӝ sӁ duy trì mӝt sә thanh toán giҧi thѭӣng ÿӇ ghi lҥi thanh toán giҧi 
thѭӣng lӟn trên các sҧn phҭm chѫi bҥc, bao gӗm, nhѭQJ�NK{QJ�JLӟi hҥn, thanh 
toán các chi phiӃX�KѫQ $1,000. Sә thanh toán giҧL�WKѭӣng sӁ ÿѭӧc duy trì trong 
SKzQJ�ÿiQK�Eҥc và cung cҩp cho các thanh tra VCGLR theo yêu cҫu.  

 Các mөc trong sә thanh toán giҧi thѭӣng tuân theo Ĉҥo luұt Riêng tѭ và câu 
lҥc bӝ sӁ thӵc hiӋn theo các Nguyên tҳc Riêng tѭ Quӕc gia ÿӕi vӟi sә thanh 
toán giҧi thѭӣng.  

 Cung cҩp các máy ÿánh bҥc và ÿánh cuӝc tuân theo Ĉ̹o luͅt Chͩng R΅a ti͙n và 
Chͩng Tài trͻ KhͿng bͩ (AML/CTF) liên bang 2006. Câu lҥc bӝ ÿã thông qua 
mӝt chѭѫng trình AML / CTF trách nhiӋm và câu lҥc bӝ sӁ ÿҧm bҧo rҵng tҩt cҧ 
các giao dӏch tài chính tuân thӫ theo ChѭѫQJ�WUuQK AML / CTF và Ĉҥo luұt AML 
/ CTF thích hӧp.  

Câu lҥc bӝ sӁ cung cҩp, duy trì và hiӇn thӏ thông tin liên quan ÿӃn chính sách 
cӫa câu lҥc bӝ vӅ trҧ tiӅn mһt chi phiӃu và các khách hàng có thӇ có ÿiӇm 
thҳng ÿѭӧc thanh toán bҵng chi phiӃu nhѭ�WKӃ nào.  

 

16. Quҧng cáo và KhuyӃn mҥi Trách nhiӋm  

 Quҧng cáo tӵ nguyӋn các sҧn phҭm chѫi bҥc EGM bӏ cҩm ӣ Victoria.  

 Tҩt cҧ quҧng cáo không liên quan tӟi EGM thӵc hiӋn bӣi hoһc thay mһt cho 
câu lҥc bӝ này sӁ tuân thӫ các quy tҳF�ÿҥR�ÿӭc quҧng cáo thông qua bӣi HiӋp 
hӝi Các nhà quҧng cáo Quӕc gia Úc.  

Trѭӟc khi xuҩt bҧn, quҧn lý sӁ xem xét tҩt cҧ các tài liӋu quҧng cáo và 
khuyӃn mҥi ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng nó tuân thӫ các quy tҳc ÿҥo ÿӭc thông qua bӣi 
HiӋp hӝi Các nhà quҧng cáo Quӕc gia Úc. 

Hѫn nӳa, trѭӟc khi xuҩt bҧn, quҧn lý sӁ xem xét tҩt cҧ tài liӋu quҧng cáo và 
khuyӃn mҥi ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng nó sӁ:   

x không sai lӋch, gây hiӇu lҫm hoһc lӯa dӕi vӅ xác xuҩt, phҫQ�WKѭӣng hoһc 
Fѫ�Kӝi thҳng cuӝc; 

x có sӵ ÿӗng thuұn cӫa bҩt kǤ QJѭӡL�QjR�[iF�ÿӏnh là thҳng mӝt phҫQ�WKѭӣng 
WUѭӟc khi công bӕ;  

x không có tính chҩt xúc phҥm hoһc khiӃm nhã;  

x không tҥo ra ҩQ�Wѭӧng rҵQJ�FKѫL�Eҥc là mӝt chiӃQ�Oѭӧc hӧS�Oê�ÿӇ cҧi thiӋn tài 
chính;  

x không quҧng cáo viӋc tiêu thө Uѭӧu khi mua các sҧn phҭP�FKѫL�Eҥc; và 

x không mô tҧ FǊQJ�QKѭ�NK{QJ�QKҵP�YjR�QJѭӡL�Gѭӟi 18 tuәi.  
 

17. Ĉánh giá Quy tҳc  

 Quy tҳF�Qj\�ÿѭӧF�ÿiQK�JLi�KjQJ�QăP�ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng nó tuân thӫ theo Ĉ̹o luͅt 
Quy ch͗ &K˿L�E̹c Victoria 2003, &iF�TX\�ÿͣnh Quy ch͗ &K˿L�E̹c Victoria 2005 và 
các Hѭӟng dүn Cҩp bӝ liên quan. Leigh Barratt & Associates Pty Ltd, tác giҧ Quy 
tҳc, sӁ tҥo ÿiӅu kiӋn cho viӋc ÿánh giá hàng năm ÿҥi diӋQ�FKR�QJѭӡL�ÿLӅu hành 
câu lҥc bӝ.  
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Sӵ tuân thӫ cӫa câu lҥc bӝ vӟi Quy tҳc và hoҥt ÿӝng và hiӋu quҧ cӫa Quy tҳc tҥi 
câu lҥc bӝ trong 12 tháng trѭӟc ÿó cǊng sӁ ÿѭӧc xem xét tҥi thӡi ÿiӇm này. 

Câu lҥc bӝ sӁ ÿҧm bҧo rҵng mӝt mүu phҧn hӗi Quy tҳc có sҹn cùng vӟi Sә Chѫi 
bҥc có Trách nhiӋm 

 Ĉánh giá tìm kiӃm thông tin phҧn hӗi tӯ các bên liên quan, bao gӗm nhân 
viên, khách hàng và các dӏch vө hӛ trӧ vҩn ÿӅ chѫi bҥc.  

Nhӳng thay ÿәi yêu cҫu cӫa Quy tҳc này này sӁ ÿѭӧc ghi nhұn vào Sә và thông 
báo bҵQJ�YăQ�Eҧn cho VGCLR. Khi nhӳQJ�WKD\�ÿәi yêu cҫX�ÿm�ÿѭӧc phê duyӋt bӣi 
VCGLR, chúng sӁ ÿѭӧc thӵc hiӋn.  

BҩW�Nê�WKD\�ÿәi nào sӁ ÿѭӧF�OѭX�OҥL�WURQJ�7Kѭ�Pөc Thӫ tөF�Yj�&KtQK�ViFK�&KѫL�Eҥc 
có Trách nhiӋm cӫa câu lҥc bӝ. 


