
Տարեցների չարաշահումը տարեց անձի վնասելն է։Դա կարող է լինել 
անտեսում, ֆիզիքական, հոգեբանական, դրամական կամ սեռային չարաշահում։                    
Ահա մի քանի տվյալներ տարեցների չարաշահման մասին, որ ամեն մարդ պետք 
է իմանա։
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Մեր երկրի բոլորի համար արդարության արժեքները պահանջում են որ մենք կառուցենք ուժեղ 
օժանդակություն օգնելու բոլոր տարիքի մարդկանց։ Մեկուսացումից ազատվելը, երթեւեկության, 
ոստիկանությանը, տարեցների կենդրոնների եւ սոցիալական սպասարկությունների ստեղծումն ու 

բարելավումը կօգնի կանխելու տարեցների չարաշահումը։ 

Ավելին իմանալու համար, այցելեք՝  ncea.acl.gov

> 60-ից վեր եղող մոտ10-ից մեկ Ամերիկացին ենթարկվել է չարաշահման։. 1 

> Առանց պատշաճ առողջապահական եւ հանրային ռեսուրսների, մեր 
բնակչությունը ավելի չարաշահման կենթարկվի ծերանալու պատճառով։ 2

> Տարեցների չարաշահման ազդեցությունները զգացվում են բոլոր տարիքի 
մարդկանց կողմից։ 

> Տարեցների չարաշահումը նաեւ կնվազեցնի տարիքավոր անձանց 
մասնակցությունը մեր համայնքներում։

> Տարեցների չարաշահումը ստեղծում է առողջապահական եւ իրավական 
ծախսեր որոնք հաճախ վճարվում են հանրային ծրագրերի կողմից, ինչպիսին՝ 
Մեդիքեր եւ Մեդիքեյդ։ 3

Մեր բոլորի պարտականությունն է կանխել եւ խոսել տարեցների 
չարաշահման մասին։

Այս փաստաթուղթը պատրաստվել է Տարեցների Չարաշահման Պետական Կենտրոնի համար՝ որը գտնվում է USC 
համալսարանի Քեք Բժշկական Բաժնում, եւ մասամբ հովանավորված է Տարեցների Հարցերի Կառավարչությունից 
(AOA) ստացված գումարով (No. 90AB0003-01-01), ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների Առողջապահական 
եւ Մարդկային Սպասարկությունների Բաժանմունքի (DHHS) կողմից։ Բոլոր օժանդակություն ստացողները որոնք 
պետական հովանավորությամբ կատարում են աշխատանքներ, քաջալերվում են ազատորեն բացահայտել նրանց 
բացահայտումներն ու եզրակացությունները։ Հետեվաբար, այդ տեսակետները եւ կարծիքները անպայման չե որ 
ներկայացնում են Տարեցների Հարցերի Կարավարչության եւ DHHS-ի կեցվածքները։ Փաստաթուղթի վերջին 
փոփոխությունը կատարվել է՝ Դեկտեմբեր 2017-ին։
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