
Tìm hiểu            
máy poker

Chẳng cần biết quí vị chơi bấm  
máy poker vào lúc nào hay chơi  
bao nhiêu lần.

Chẳng cần biết  bao nhiêu tiền  
đã lọt vào máy poker.

Máy poker không bao giờ có 
hạn kỳ phải nhả tiền ra.

Chơi cho an toàn và 
biết rõ những rủi ro

A Community Support Fund initiative

Hãy đọc quyển sách này để tìm hiểu tại sao. 

Vietnamese
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Sách tham khảo 

1. Tài liệu của Bộ Tư pháp Victoria tựa đề ‘Can you Win, 
Really Win, on a Poker Machine? – Bạn có thể Trúng 
tiền trong máy Poker không, có thật sự thắng không?’.

2. Dựa theo Chỉ số Tệ nạn Cờ bạc tại Gia nã đại  
[Canadian Problem Gambling Index (CPGI)] Ố Chỉ số 
Tệ nạn Cờ bạc Trầm trọng [Problem Gambling Severity 
Index (PGSI)].

3. Trích trong chuyện ‘Tôi Có Phần Hùn Đường Dây Điện 
– My failed shares in a power company’, Tác giả Diễm 
Xưa, trong quyển sách tựa đề Liều lĩnh Tất cả: Những 
câu chuyện Cờ bạc của Người Việt, (Risking All: Stories 
of Vietnamese Gamblers), Dự án Mỹ thuật Sáng tạo 
về Người Việt (Vietnamese Creative Arts Project), các 
Thành viên: Long Nguyễn, Yath Youen, Kate Little và 
Karen Milgrom.

Lời cảm tạ

Quyển sách sau đây dựa theo thông tin trong ‘Những gì 
trong Máy Poker Ố Tập Chỉ dẫn người chơi’ (‘Inside the 
pokies – player guide’) phát hành lần thứ 3 do Nhóm 
Giúp đỡ Người Ghiền Cờ bạc Miền Nam  (Gambler’s 
Help Southern) sáng tạo với sự hỗ trợ của Thành phố 
Stonnington.

Trung tâm  Văn hóa, Sắc tộc & Y tế  (Centre for Culture,  
Ethnicity & Health) thuộc ờ Bộ Tư pháp Victoria khai triển  
nội dung năm 2009.
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Tập sách này trình bày cách thức máy poker 
hoạt động như thế nào và chỉ rõ tại sao quí vị 
sẽ bị thua mất tiền nếu chơi lâu dài.

Nếu chơi máy poker, quí vị phải hiểu những rủi 
ro có thể xẩy ra để chơi cho an toàn được bao 
nhiêu tốt bấy nhiêu.

Điều quan trọng là quí vị phải hiểu mình muốn 
chọn lựa chơi cái gì khi quyết định cờ bạc và 
nhận thức được những điều dấu hiệu cảnh giác 
báo về tệ nạn cờ bạc.

Mở đầu



Bất luận quí vị chơi bao 
nhiêu lần, khả năng 
trúng của mỗi lần cũng 
giống y như nhau thôi.

Cứ mỗi lần quí vị bấm 
nút thì cũng giống như 
quí vị bắt Đầu lại vậy.
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Mỗi máy khác nhau sẽ cho quí vị một số điểm 
khác nhau cho mỗi đô la quí vị cho vào máy.

Điểm của một số máy poker tốn nhiều tiền hơn 
một số máy khác. Thí dụ như một số máy chỉ 
tốn 2 xu cho một điểm, một số máy khác phải 
tốn $1 đô la. 

Đừng chọn máy poker chỉ vì bề ngoài trông hấp 
dẫn mà nên chọn máy nào quí vị có khả năng 
chơi theo trị giá của điểm.

Nhiều người nghĩ rằng máy poker đã được tính toán trước để đến một 
thời điểm nào đó, sau bao nhiêu lần bấm hay khi máy đã nhận được 
một số tiền nào đó thì máy sẽ nhả tiền ra.

Không có điều nào đúng sự thật cả.

Mỗi máy poker đều có nhiều biểu tượng (symbols) khác nhau và hằng triệu 
những hỗn hợp (combinations) khác nhau của những biểu tượng này.

Mỗi lần quí vị nhấn nút thì bất kỳ hỗn hợp nào trong những phối hợp 
này đều có thể hiện lên. 

Máy poker chọn lựa những hỗn hợp này một cách tình cờ.

Có rất nhiều những hỗn hợp thua hơn những phối hợp trúng và những 
phối hợp trúng chỉ nhả ra một số tiền nhỏ mà thôi, đôi khi chỉ ghi nhận 
một ít điểm (credits) mỗi lần trúng.

Điểm (Credits)

Máy poker hoạt động thế nào

First spin

Second spin

Third spin

20 millionth spin



Quí vị không thể làm bất cứ điều gì để có thể gia tăng cơ may trúng 
tiền khi chơi máy poker.

Tại vì những phối hợp trúng được chọn lựa một cách tình cờ nên không 
có sách lược gì để gia tăng cơ may trúng. Không có cách gì để quí vị có 
thể đoán trước máy sẽ hiện lên những gì.

Quí vị đã chơi ở máy này bao lâu hay máy trả tiền ra lần sau cùng hồi 
nào, giờ nào trong ngày hay máy đã nhận vào bao nhiêu tiền, tất cả 
đều không làm thay đổi gì cả.

Nếu quí vị trúng tiền rồi bỏ trở lại vào máy để chơi nữa thì trước sau gì 
cuối cùng cũng thua mà thôi.  

Lần nầy thua sẽ không gia tăng hy vọng gì trúng ở lần sau. 

Điều quan trọng là phải nhận thức rằng càng mong những vụ trúng 
lớn càng khó được. Muốn tìm biết cơ may cả năm phối hợp trúng trên 
đầu và năm phối hợp trúng dưới chót, quí vị có thể:

•	 Hỏi	người	trông	coi	máy	tại	chỗ	chơi

•	 nhấn	nút	thông	tin	(i)	trên	máy

‘Return to player – Trả lại cho người chơi’ là số phần trăm của số tiền 
chơi trong máy poker sẽ được trả lại tùy theo tổng số phối hợp của mỗi 
máy. Tại Victoria số ‘trả lại cho người chơi’ tối thiểu là 87 phần trăm1.

Một số người tin tưởng rằng điều này có nghĩa là quí vị sẽ được máy trả 
lại 87 phần trăm số tiền quí vị bỏ vô máy.

Không đúng như vậy.

Tất cả những lần trúng nhỏ và khi được thêm điểm, dù quí vị có lấy ra tiền 
mặt ra hay tiếp tục chơi đều được tính vào số tiền trả lại cho người chơi.
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Trả lại cho người chơi

Máy poker trưng bày hỗn hợp các biểu tượng nào 
mà máy sẽ nhả tiền và nhả bao nhiêu tiền. Tất cả 
đều được hiện lên trên bảng trả tiền (paytable).

5 Đèn (Lightning) = 10,000 điểm

1 trong 13,312,000 cơ may trúng

5 Trái Tim (Hearts) = 100 điểm

1 trong 52,000 cơ may thắng

Cơ may có thể trúngMáy poker nhả tiền ra như thế nào
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Một số máy poker đã được xếp đặt trước để cho trúng ‘jackpot’. 

Chi phí để trúng jackpot được cộng vào số tiền trả lại cho người chơi, vì 
vậy nên cơ may trúng cho những cuộc chơi bình thường ít hơn so với 
các máy khác khi quí vị chơi máy jackpot.

Số tiền quí vị ‘trúng’ cho những cuộc chơi bình thường có thể ít hơn khi 
chơi máy jackpot.

Nếu chơi máy jackpot, nên chơi với số tiền nhỏ thôi vì cơ may trúng 
jackpot không thay đổi theo trị giá của số tiền chơi.

Muốn biết xem máy có trúng jackpot không:

•	 hỏi	người	trông	coi	máy	tại	chỗ	chơi

•	 nhấn	nút	thông	tin	(i)	trên	máy

Jackpots (Trúng trọn gói) Cờ bạc an toàn hơn

Máy poker là phương tiện làm ăn. Mục đích 
thương mại là làm ra tiền chứ không phải cho 
tiền cho mọi người.

Máy poker là phương tiện giải trí như bao 
nhiêu phương tiện khác, quí vị phải trả tiền 
để giải trí. Không miễn phí và cũng không 
phải phương tiện để kiếm tiền. 

Những lời khuyên để chơi được an toàn hơn:

•	 Để	lại	tại	nhà	thẻ	rút	tiền	máy	ATM	và	thẻ	tín	
dụng (credit cards), thì quí vị sẽ không có Ỷ 
định rút tiền thêm.

•	 Trước	khi	đi,	hãy	quyết	định	xem	muốn	chơi	
bao nhiêu tiền thì chỉ đem theo bấy nhiêu 
tiền đó thôi.

•	 Trước	khi	chơi	hãy	quyết	định	thời	gian	chơi	
là bao lâu rồi nói cho bạn bè biết. Khi đã chơi 
đến đúng thời gian giới hạn nầy thì phải rời 
khỏi sòng bài.

•	 Chơi	máy	poker	có	chi	phí	thấp.

•	 Nếu	chơi	máy	jackpot,	hãy	chơi	với	số	tiền	
nhỏ như 1 xu hay 5 xu mà thôi. 

•	 Trúng	được	bao	nhiêu	thì	hãy	lấy	tiền	rồi	đi	
ra. Quí vị có thể lấy số tiền trúng vào bất kỳ 
lúc nào.

•	 Đừng	uống	rượu	khi	chơi	máy	vì	quí	vị	có	thể	
liều lĩnh hơn.

•	 Chỉ	chơi	cho	vui	thôi	nhé.



Tôi rất hồ hởi phấn khởi gia nhập nhóm 
người đã khám phá những ly kỳ hấp dẫn 
của sòng bài trước tôi lâu rồi… Nhưng 
thực tế thì trái ngược với những gì tôi đã 
thu thập được. 

Tôi tự mình nghiên cứu và thăm hỏi những 
người khác để được chỉ dẫn làm sao chơi 
để thắng chứ không được thua và ngược 
lại cũng học hỏi cách chuẩn bị tinh thần 
khi thua. Những người mà tôi thăm hỏi 
đều khuyên rằng tôi cần phải ghi lại tất cả 
những điểm ăn và thua, để Ỷ đến những 
“máy trúng” (“winning machines”) và thua 
thì đừng ráng gỡ lại nếu tôi  không cảm 
thấy vô cùng may mắn. 

Tôi không thật sự hiểu rõ phải làm sao để 
áp dụng những lời khuyên này, nhưng tôi 
chỉ nương theo linh cảm của tôi để tiếp tục 
chơi cho đến khi nào tôi ăn. Không bao lâu 
tôi nhận ra rằng đa số những người cờ bạc 
cảm thấy được “may mắn” gỡ lại sau khi 
đã thua thì thường thường họ đều thua 
mãi cho đến khi sạch túi.

Trong mấy ngày đầu chơi ở sòng bài 
Crown, tôi cảm thấy rất may mắn vì tôi 
thắng tiền, nhưng ngay sau đó thì thua lại.

 Rõ ràng tôi đã không thi hành những sách 
lược mà tôi đã được chỉ dạy. 

Tôi trút hết thời gian và tiền bạc vào mộng 
ước quyết tâm trở thành người cờ bạc 
chuyên nghiệp thành công mỹ mãn. Tôi 
không quan tâm đến việc thua tiền nữa 
và bây giờ tôi bắt đầu tự mình đi đến sòng 
bài. Dường như thật khó xa lánh ánh sáng 
rực rỡ hấp dẫn của sòng bài Crown.

Chồng tôi không hề biết một mảy may gì 
về người vợ rất tốt và đầy yêu thương này 
đã cờ bạc thua hết tiền dành dụm trên 
mười năm qua. Tôi thường để riêng một 
số tiền để gửi về cho người mẹ hiền nghèo 
khổ của tôi bên Việt nam. Bây giờ tôi 
không còn có thể làm việc này được nữa và 
em tôi phải gánh phần của tôi để gửi tiền 
về cho mẹ tôi. 

Tôi bắt đầu cảm thấy hậu quả của việc làm 
của tôi, khi tôi thức dậy vào sáng sớm lo 
vội vã nấu nướng thức ăn cho gia đình rồi 
hấp tấp đến Sòng bài.

Tiền trong trương mục của tôi đã dần dần 
không còn gì cả và tôi cảm thấy rất bối 
rối… Tôi đã chôn sống chúng tôi rồi.

Liều lĩnh tất cả: Câu chuyện có thật

Đối với một số người chơi máy poker 
có thể trở thành một tệ nạn.

Hãy gọi Đường dây Giúp đỡ Người Cờ 
bạc (Gambler’s Help) số 1800 858 858.

Đây là phần trích dẫn trong câu chuyện tựa đề ‘Tôi Có Phần 
Hùn Đường Dây Điện’ tác giả Diễm Xưa.3
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Cờ bạc có trở nên tệ hại chưa?

•	 Quí	vị	có	chơi	với	số	tiền	nhiều	
hơn số tiền mà quí vị chịu thua 
mất hay không?

•	 Quí	vị	có	cần	chơi	với	số	tiền	lớn	
hơn để đạt được cùng cảm giác 
hứng thú không?

•	 Quí	vị	có	trở	lại	vào	một	ngày	
khác để cố gắng gỡ lại số tiền đã 
thua không?

•	 Quí	vị	có	mượn	tiền	hay	bán	đồ	
vật gì để cờ bạc không?

•	 Quí	vị	có	cảm	thấy	bị	khổ	hại	về	
cờ bạc không?

•	 Có	ai	phê	bình	quí	vị	về	cách	chơi	
hay nói cho quí vị biết là quí vị có 
vấn đề với cờ bạc không, quí vị có 
nghĩ rằng điều đó đúng hay không?

•	 Quí	vị	có	cảm	thấy	tội	lỗi	về	việc	
cờ bạc của mình hay những gì xảy 
ra khi cờ bạc không?

•	 Cờ	bạc	có	gây	trở	ngại	gì	cho	sức	
khỏe của quí vị kể cả sự căng thẳng 
tinh thần hay lo lắng không?

•	 Cờ	bạc	có	gây	khó	khăn	gì	về	tài	
chánh hay rắc rối trong gia đình 
không?

Có những dấu hiệu cho biết cờ bạc có thể sẽ trở thành vấn đề tai 
hại cho quí vị hay cho người nào quí vị quen của mình. 

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây2:

Nếu quí vị trả lời ‘có’ cho bất 
kỳ câu hỏi nào trên đây, có 
thể quí vị đang đi đến hoàn 
cảnh khổ hại vì cờ bạc. 

Hãy gọi Đường dây Giúp 
đỡ Người Ghiền Cờ bạc 
(Gambler’s Help) qua số 
1800 858 858.



 

Gambler’s Help là một dịch vụ phục vụ suốt 24 giờ 
miễn phí, chuyên nghiệp và bảo mật nhằm Giúp đỡ 
Người Cờ bạc.

Dịch vụ cố vấn và hỗ trợ thực tiễn cho những người 
gặp khổ hại về cờ bạc. Dịch vụ nầy cũng chỉ dẫn cách 
quán xuyến tiền bạc và dàn xếp với chủ nợ.

Quí vị có thể gọi Đường dây Giúp đỡ Người Cờ bạc bất 
kỳ lúc nào. Việc hỗ trợ có thể thực hiện qua điện thoại 
hay đích thân đến gặp. Quí vị có thể yêu cầu có thông 
dịch viên tiếng Việt và tại một số dịch vụ có nhân viên 
nói tiếng Việt.

Ngoài ra, Dịch vụ Giúp đỡ Người Cờ bạc cũng giúp đỡ 
gia đình và bạn bè bị khổ hại về cờ bạc. Tất cả mọi chi 
tiết đều giữ kín riêng cho từng cá nhân.

Hãy gọi Đường dây Giúp đỡ Người Cờ bạc  
(Gambler’s Help) số 1800 858 858. 

Giúp đỡ Người Cờ bạc  
(Gambler’s Help)

A Community Support Fund initiative


