TRUNG TÂM QUỐC GIA CHỐNG NGƯỢC ĐÃI CAO NIÊN

Dấu Hiệu Ngược Đãi Cao Niên
Ngược đãi cao niên bao gồm bỏ bê, ngược đãi thân thể, tình cảm, lợi dụng tài chính hoặc xâm hại tình
dục. Việc ngăn ngừa và báo cáo nghi ngờ ngược đãi cao niên tùy thuộc vào tất cả chúng ta . Sau đây
là một vài dấu hiệu ngược đãi cao niên mọi người nên biết.

Dấu Hiệu Tình Cảm & Hành Vi
>
>
>
>

Thay đổi bất thường về hành vi hoặc giấc ngủ
Sợ hoặc lo lắng
Cô lập hoặc không muốn tiếp chuyện
Buồn

Dấu Hiệu Thân Thể
>

Gãy xương, bầm tím, và lằn roi

>

Vết cắt, vết thương, hoặc vết bỏng

>

Quần áo lót rách, dơ hoặc dính máu

>

Có bệnh lây qua đường tình dục không rõ lý do

>

Dơ bẩn, thiếu dinh dưỡng hoặc thiếu nước

>

Điều kiện sống tồi tệ

>

Không có hỗ trợ sinh sống hàng ngày (kính đọc sách, gậy chống, và thuốc men)

Dấu Hiệu Tài Chính

>
>
>
>

Thay đổi bất thường trong trương mục ngân hàng hoặc quản lý tiền bạc
Thay đổi bất thường hoặc nhanh chóng trong di chúc và giấy tờ tài chính khác
Chữ ký giả mạo trên giấy tờ tài chính
Không trả các hóa đơn

BÁO CÁO NGƯỢC ĐÃI
Các chương trình như Adult Protective Services (Dịch Vụ Bảo Vệ
Người Già, hay APS) và Long-Term Care Ombudsmen (Thanh Tra
Chăm Sóc Dài Hạn) sẵn sàng giúp đỡ. Để có số điện thoại gọi vào báo
cáo, xin liên lạc Eldercare Locator (Tìm Nơi Chăm Sóc Người Già) tại
số 1-800-677-1116 (www.eldercare.acl.gov).

Trong các trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, xin gọi 911, gọi
cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng địa phương.
Tài liệu này đã được hoàn tất cho National Center on Elder Abuse (Trung Tâm Quốc
Gia Chống Ngược Đãi Cao Niên) của Keck School of Medicine tại University of
Southern California và có được khoản hỗ trợ một phần (Số 90ABRC000101-02) từ
Administration for Community Living, U.S. Department of Health and Human Services
(Ban Điều Hành Sinh Sống trong Cộng Đồng của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh,
DHHS). Nơi nhận hỗ trợ thực hiện các công trình dưới sự bảo trợ của chính phủ được
khuyến khích để tự do thể hiện kết quả nghiên cứu và kết luận. Vì vậy, quan điểm hoặc
ý kiến không nhất thiết đại diện cho chính sách chính thức của ACL hoặc DHHS. TÀI
LIỆU ĐƯỢC CHỈNH SỬA LẦN CUỐI: THÁNG MƯỜI HAI, 2017

