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 سالمندان با بدرفتاری با مقابلھ ملی مرکز 

  پیشگیری برای تواند می کسی ھر کھ کاری 12
 دھد انجام سالمندان با بدرفتاری از

 محکم ھای ساختمان. باشند می مردم سالمت پشتیبان کھ ھستند ھایی ساختمان مانند ما جوامع
 این در ما ھمھ. باشند می موفق سنی ھر در و ھستند ایمن مردم کھ کنند می ایجاد اطمینان

 .داریم نقشی ساختمانی پروژه

 با بدرفتاری از پیشگیری و جامعھ در حمایت ایجاد برای تواند می کسی ھر کھ است کاری 12 اینھا
 .دھد انجام سالمندان

 آشنا سالمندان بھ توجھی بی و بدرفتاری ھای نشانھ با
 را مشکل حل برای جمعی دستھ کمک نحوه و شوید

 .بیاموزید

 چگونھ هکنیا درباره خانواده اعضاء و دوستان با
اوت  یم  با و دیکن صحبت میشو ریپ یخوب بھ مین

،یانتظامیورینمانندیخدماتوھابرنامھازاستفاده
 .دیدھ کاھش را یبدرفتار یعموم نقل و حمل و یاجتماع مراکز

از   . بھ طور مرتب بھ عزین از انزوا جلوگیری کنید
 .سالمندمان زنگ یا سر بزنید و احوال آنھا را بپرسید

اگ تستلویزینوی  ه بھ ی کروزنامھ، رادیو یا ای
هنش دھید کھ روز آگاھ ا محلی نامھ بنویسید و پید
جھانی در زمیهن بدرفتاری با سالمندان (15 ژوئن) یا

روز پدربزرگ و مادربزرگ در سپتامبر را پوشش دھند.

 ی
 
 

بھ Ageless Alliance ملحق شوید؛ این نام سازمانی 
است کھ افراد از سنین مختلف را از سراسر دنیا بھ ھم 

متصل  میکند تا بھ صورت متحد از شاْن سالمندان دفاع 
کنند و بھ رفع بدرفتاری با سالمندان کمک کنند. بھ

agelessalliance.org مراجعھ نمایید.  سایت 

برای مراقبت کنندگان فرصت استراحت فراھم کنید. 

مدیران با نکھا را تشویق کنید کارمندان خود را در 
دھند.  زمینھ تشخیص سوء استفاده مالی از سالمندان آموزش 

از پزشکان بخواھید از بیماران مسن در زمینھ احتمال 
وجود خشونت خانوادگی در خانھ آنھا سوال کنند. 

با خدمات محلی محافظت از بزرگساالن یا دادرسی 
مراقبت دراز مدت تماس بگیرید و اطالع پیدا کنید چگونھ 
می توانید با کمک کردن بھ افراد مسن و بزرگساالن دارای 
معلولیت کھ در معرض خطر ھستند بھ خدمات آنھا کمک 

کنید. 

یک مسابقھ مقالھ نویسی یا طراحی پوستر در زمینھ 
«پیر شدن با عزت» در یک مدرسھ محلی ترتیب دھید. 

از رھبران مجامع مذھبی بخواھید در یکی از مراسم خود 
در زمینھ بدرفتاری با سالمندان سخنرانی کنند یا پیغامی 

را در زمینھ بدرفتاری با سالمندان در بولتن خود قرار دھند. 

داوطلب شوید تا بھ عنوان دوست مالقات کننده بھ یک 
خانھ سالمندان سر یزنید یا از یک فرد سالمند خانھ نشین 

در جامعھ محلی خودمان دیدن کنید. 

این وظیفھ ھمھ ماست کھ از بدرفتاری با سالمندان پیشگیری و با آن برخورد کنیم!  
برای کسب اطالعات بیشتر درباره پیشگیری از بدرفتاری با سالمندان، لط فاً بھ سایت ncea.acl.gov مراجعھ کنید 

https://agelessalliance.org/
https://ncea.acl.gov/
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