
Các Hình Thức Ngược Đãi
Ngược Đãi Thể Chất: Một người nào đó, kể cả người
chăm sóc, gây tổn thương cơ thể qua hành động đánh,
đẩy, hoặc tát. Điều này cũng có thể bao gồm cả kìm giữ
một người cao niên trái với nguyện vọng của người đó,
chẳng hạn như khóa họ trong một căn phòng hoặc trói họ
vào đồ nội thất trong nhà.

Ngược Đãi về Tinh Thần: Đôi khi còn được gọi là ngược
đãi tâm lý, có thể bao gồm các trường hợp người chăm
sóc nói những từ gây tổn thương, la mắng, đe dọa, hoặc
thường xuyên ngó lơ người cao niên đó. Không để cho
người đó gặp gỡ bạn bè thân thiết và họ hàng thân thích
cũng là một hình thức khác của ngược đãi tinh thần.

Bỏ Bê: Một người nào đó hoặc người chăm sóc không cố
gắng đáp ứng các nhu cầu của người cao niên. Điều này có
thể bao gồm các nhu cầu về thể chất, tinh thần, giao tiếp
xã hội, không cho ăn uống, dùng thuốc, hoặc sử dụng dịch
vụ chăm sóc sức khỏe.

Lạm Dụng Tình Dục: Người cao niên bị buộc phải xem
hoặc tham gia các hoạt động tình dục.

Lợi Dụng Tài Chánh: Ăn cắp tiền hoặc đồ đạc của một
người cao niên. Hành động này có thể bao gồm giả mạo
ngân phiếu, lấy tiền trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp an sinh xã
hội của ai đó, hoặc sử dụng thẻ tín dụng hoặc tài khoản
ngân hàng của một người khi chưa được họ cho phép.
Hành động này cũng bao gồm thay đổi tên trên di chúc, tài
khoản ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hoặc giấy
tờ sở hữu đối với một căn nhà khi chưa được phép.
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Các Dấu Hiệu Ngược Đãi

Tự Bỏ Bê: Một người không quan tâm chăm lo đến các
nhu cầu căn bản của mình, chẳng hạn như vệ sinh cá nhân,
mặc quần áo phù hợp, ăn uống hoặc chú ý đến bất kỳ
bệnh trạng nào của họ. Thường gặp hơn là không tự chăm
sóc bản thân trong vấn đề sức khỏe cá nhân, vệ sinh cá
nhân và điều kiện sống cũng có thể coi là tự bỏ bê bản
thân.

Ngừng tham gia các hoạt động mà người đó ưa
thích

Trông luộm thuộm, không gội đầu hoặc mặc
quần áo dơ

Khó ngủ

Giảm cân mà không
rõ lý do

Bắt đầu sống thu
mình hoặc có hành vi
cáu gắt hoặc bạo lực

Thể hiện các dấu hiệu tổn thương, chẳng hạn
như đu đưa người qua lại

Có các vết bầm tím, vết phỏng, vết cắt, hoặc vết
sẹo mà không rõ lý do; làm vỡ kính mắt/gọng
kính, hoặc các dấu hiệu bị đánh phạt hoặc trói
giữ ở trên người

Bắt đầu xuất hiện các vết lở loét do nằm quá lâu
hoặc các tình trạng khác có thể ngăn ngừa được

Không có các phương tiện trợ giúp y tế (kính
mắt, khung đi bộ, răng giả, dụng cụ trợ thính,
thuốc men)

Có thông báo yêu cầu rời khỏi nhà thuê hoặc
thông báo trả trễ tiền vay thế chấp mua nhà

Có các điều kiện sống nguy hiểm, không an
toàn hoặc không sạch sẽ

Thể hiện các dấu hiệu không được chăm sóc
thỏa đáng hoặc hóa đơn không được chi trả,
bất kể có nguồn tài chánh đầy đủ
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Quý vị không có lỗi khi ai đó ngược đãi quý vị. Đừng
cảm thấy hổ thẹn. Chia sẻ về sự việc ngược đãi cho
những người mà quý vị tin tưởng và những người có
thể giúp đỡ quý vị, chẳng hạn như thành viên khác
trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, các lãnh đạo hoặc
thành viên trong các nhóm tôn giáo v.v... 

Gọi 911 khi quý vị gặp nguy hiểm tức thời. Quý vị có thể
gọi Đường Dây Khẩn Bảo Vệ Người Thành Niên
(Adult Protective Hotline) tại số 240-777-300 để báo
cáo việc ngược đãi. 

Nên làm gì khi có người ngược
đãi quý vị? 

Nên làm gì khi quý vị nghi ngờ
việc ngược đãi người cao niên? 
Nếu quý vị nghĩ rằng người quen của quý vị đang bị
ngược đãi - thể chất, tinh thần, hoặc tài chánh - hãy nói
chuyện với người đó khi chỉ có hai người. Quý vị có thể
nói là quý vị nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn và
quý vị rất lo lắng. Đề nghị đưa ông ta hoặc bà ta tới nơi
có thể giúp đỡ, chẳng hạn như tại một cơ quan dịch vụ
bảo vệ người lớn tại địa phương.

Cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Người lớn 
(Adult Protective Services Agency)
401 Hungerford Drive, 3rd floor 
Rockville, MD 20850 
hoặc gọi số 240-777-3000 để báo cáo hành động
ngược đãi

Luôn gọi 911 khi quý vị nghi ngờ có người đang gặp
nguy hiểm tức thời.

SCAN

NGƯỢC ĐÃI
NGƯỜI CAO
NIÊN

 
Asian American Health Initiative

Montgomery County DHHS
1401 Rockville Pike, 3rd Floor

Rockville, MD 20852
Điện thoại: (240) 777-4517

Fax: (240) 777-4564
Email: AAHI@montgomerycountymd.gov 

Website: www.AAHIinfo.org
 

ELA.ENG.01

Các Nguồn Trợ Giúp về Ngược
Đãi Người Cao Niên

Gọi 911 nếu quý vị nghĩ rằng một người cao niên
đang gặp nguy hiểm tức thời
Ở Quận Montgomery Maryland,

Gọi Đường Dây Khẩn của Trung Tâm Can Thiệp Khủng Hoảng
(Crisis Center Hotline) 24/7 tại số 240-777-4000
Các Dịch Vụ Bảo Vệ Ngườn Lớn (Adult Protective Services) tại
số 240-777-3000
Đường Dây Khẩn ElderSafe (ElderSafe Hotline) tại số 
301-816-5099

Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Dùng, Văn
Phòng Trợ Giúp Người Mỹ Cao Niên (Consumer
Financial Protection Buraeu, Office for Older
Americans)

855-411-2372 (số điện thoại miễn phí)
https://tinyurl.com/4smsyau5

Đường Dây Khẩn Quốc Gia Trợ Giúp về Gian Lận
liên quan đến Người Cao Niên (National Elder Fraud
Hotline)

833-FRAUD-11 hoặc 833-372-8311
https://tinyurl.com/2p988rvu

Nội dung này là từ Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Người Cao Niên NIH (NIA)
https://tinyurl.com/NIAElder

Để có các nguồn trợ giúp khác,
vui lòng truy cập AAHI: 
https://AAHIinfo.org/aahi-resources/

Nguồn nội dung:
Sở Tư Pháp; Trung Tâm Quốc Gia về Ngược Đãi Người Cao Niên; và Ban Dịch
Vụ Người Cao Niên và Người Khuyết Tật MCDHHS (Department of Justice;
National Center on Elder Abuse; and MCDHHS Aging & Disability Services)
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