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آزار سالمندان چيست؟

برگهی حقوفی
برای مھاجران
جديد

آزارسالمندان چيست؟
آزار يا بیتوجھی به سالمندان ،خشونت يا بدرفتاری عليه سالمندان است؛ اين بدرفتاری شامل غفلت از سالمندانی است که برای
مراقبت به ديگران وابستهاند .آزار يا بی توجھی اشکال متفاوتی دارد که عبارتند از آزار جسمی ،جنسی ،عاطفی و مالی .بسياری
انواع آزار و برخی انواع بیتوجھی ،جرم جزايی محسوب میشوند.

ھمهی انواع آزار و بیتوجھی زيانبار ھستند
•

آزار و بیتوجھی ،طيف وسيعی از رفتارھا را دربر میگيرد ،مانند:
-

ضرب و شتم ،رفتار خشن يا خويشتنداری نامناسب

-

عدم تأمين نيازھای فيزيکی کسی که نياز به مراقبت دارد

-

آزار لفظی جدی که باعث تحقير و خوار شدن شخص گردد

-

تنھا گذاشتن شخصی که نياز به مراقبت برای مدت طوالنی دارد

-

ربودن پول يا متعلقات شخص يا صرف پول شخص برای مقاصد غيرمجاز

-

عدم تأمين نيازھای مالی شخص ،زمانی که مسئول آن ھستيد

-

تماس جنسی ناخواسته يا آزارجنسی

-

کم يا زياد دادن دارو

-

تصميمگيری برخالف ميل کسی که خود قادر به تصميمگيری است

نشانهھای آزار سالمندان چيست؟
•

واکنش افراد نسبت به قربانی واقع شدن ،متفاوت است.

•

نشانهھای مبنی بر اينکه شخص مسنی قربانی خشونت يا بیتوجھی شدهاست ،عبارتند از:
-

نشانهھای فيزيکی مانند کبودی ،سياھی دورچشم ،آثار ضربه ،بريدگی يا جراحات درحال بھبود

-

نشانهھای عاطفی مانند تغيير حالت روحی ،احساس امنيت متزلزل ،حس بويائی يا شنوائی شديد ،عدم وابستگی
عاطفی ،انزواطلبی و غيره.

اگر احساس کنم مورد آزار قرار گرفتهام يا نگران قربانی بودن ديگران باشم ،چه بايد بکنم؟
•

اگرخود شما يا کسی که میشناسيد قربانی آزار يا بیتوجھی سالمندی قرار گرفته ،و يا اگر فقط میخواھيد با کسی صحبت
کنيد ،میتوانيد از روشھای زير استفاده نمائيد:
-

با  VictimLinkبه شماره  1-800-563-0808تماس گرفته يا به وبسايت  www.VictimLinkBc.caمراجعه
نمائيد.

-

با مرکز اطالعات آزار سالمندان " "SAILبه شماره  604-437-1940و يا با شماره رايگان

 1 -866-437-1940تماس بگيريد.

اگر شما يا کسی که میشناسيد به کمک نياز دارد ،بايد مراحل زير را طی کنيد
• اگر شما يا کسی که میشناسيد در معرض خطر آنی است يا به کمکھای اوليه پزشکی فوری نياز دارد ،با 911
تماس بگيريد.
• اگر موقعيت اضطراری نبود اما مايل بوديد آن را به پليس گزارش دھيد ،با خط غيراضطراری پليس منطقه خود
تماس بگيريد.
• اگر در مورد صحبت کردن با پليس مطمئن نيستيد ،با  VictimLinkبه شماره  1-800-563-0808يا مرکز
اطالعاتی آزارسالمندان به شماره  604-437-1940تماس گرفته و نظرات خود را مطرح کنيد.
• اگر مورد آزار قرار گرفتهايد ،با شخص بالغ ديگری که مورد اعتماد شماست ،صحبت کنيد .اگرالزم بود ،کمک
بخواھيد .اگر شانس صحبت با پزشک ،پرستار يا پرستارخانگی را داريد ،درمورد اين موضوع با آنھا صحبت
کنيد.

آيا الزم است موضوع را به پليس اطالع دھم؟
• شايد بخواھيد آزار يا بیتوجھی به سالمندان را به پليس اطالع دھيد اما اگر مطمئن نيستيد ،لطفا ً با VictimLink
به شماره  1-800-563-0808يا مرکز اطالعاتی آزار سالمندان به شماره  604-437-1940تماس گرفته
موضوع را با آنھا درميان بگذاريد.

اگرقادر به درک و صحبت کردن زبان انگليسی نباشم چه؟
 VictimLinkبرای ھمهی زبانھای اصلی موجود درايالت بريتيش کلمبيا ،خدمات مترجمی ارائه میدھد .با
 VictimLink BCبه شماره  1-800-563-0808تماس گرفته يا به وبسايت  www.VictimLink.caمراجعه
نماييد.

کارکنان مرکزخدمات قربانيان و پيشگيری از جرايم و نيز نيروی انسانی شاغل در مرکز حمايت و پشتيبانی
سالمندان ) (bcceas.caدرتھيه و تنظيم اين برگه راھنما ھمکاری کردهاند.
برگهی راھنمای حاضر از طريق بودجه دولت کانادا و ايالت بريتيش کلمبيا تھيه شده است.

