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Lạm Dụng Tài Chánh Người Lớn Tuổi
Financial Abuse of Older Adults
Lạm dụng tài chánh là gì?
Lạm dụng tài chánh nghĩa là sử dụng tiền bạc hoặc tài
sản của một người mà không có sự cho phép hoặc bằng
cách gian lận. Lạm dụng tài chánh có thể tước mất hoặc
giới hạn nguồn tài chánh, các sự chọn lựa và quyền lựa
chọn của một người lớn tuổi.
Lạm dụng tài chánh là hình thức ngược đãi phổ biến nhất
người ta có thể trải nghiệm sau này khi về già. Hình thức
ngược đãi này chiếm hơn phân nửa các trường hợp
ngược đãi người già được báo cáo.
Lạm dụng tài chánh điển hình liên quan đến một người
thân trong gia đình hoặc một người nào khác mà người
lớn tuổi tin tưởng. Lạm dụng tài chánh có thể xảy ra khi
một người thân trong gia đình hoặc bạn bè đoạt quyền
kiểm soát tài chánh và kiểm soát tiền bạc của người lớn
tuổi. Sao lãng hoặc bỏ mặc tài chánh xảy ra khi một
người thân trong gia đình, người bạn hoặc người được ủy
quyền kiểm soát tiền bạc nhưng không lý đến các nghĩa
vụ tài chánh của người lớn tuổi hoặc không tuân theo các
hướng dẫn của việc được ủy quyền.
Lạm dụng và sao lãng tài chánh ảnh hưởng một cách tiêu
cực đến niềm tin giữa những người thân trong gia đình.
Con cái trưởng thành có thể không xét đến hoặc nhận
thức rằng hành động của họ mang tính lạm dụng hay sao
lãng tài chánh đối với cha mẹ của họ.
Các ví dụ phổ biến của sự lạm dụng tài chánh gồm có:


Một người thân trong gia đình lặp đi lặp lại áp lực với
cha hay mẹ để xin tiền hoặc mượn tiền, nhưng không
bao giờ trả lại



Một người thân trong gia đình bán căn nhà hoặc tài
sản khác của cha hay mẹ và rồi dùng số tiền đó để thủ
lợi riêng cho mình



Con cái trưởng thành lấy tiền hưu của cha mẹ và sau
đó bắt cha mẹ phải hỏi xin tiền của con



Một người sử dụng sai quyền của người được ủy
nhiệm



Một người ép buộc hoặc lừa gạt người cao niên để ký
tên hoặc thay đổi một hợp đồng hoặc di chúc

Lạm dụng tài chánh có thể liên quan đến bất cứ số tiền
hoặc bất cứ khoản tài sản nào. Một số hình thức của sự
lạm dụng tài chánh liên hệ đến việc ăn cắp hoặc gian lận,
và các điều này được xem là tội ác.
Sao lãng tài chánh có thể liên hệ đến việc không trả tiền
thuê nhà hoặc nợ thế chấp mua nhà, bảo hiểm y tế, hoặc
trả tiền các hóa đơn.

Ai có thể bị lạm dụng tài chánh?
Lạm dụng tài chánh có thể xảy ra cho cả nam lẫn nữ.
Những người cao tuổi có nhiều rủi ro hơn để bị lạm dụng
tài chánh thường sống một mình, cách ly với xã hội và có
vấn đề về thể chất hoặc tình cảm.
Để biết thêm thông tin về việc nam và nữ có thể trải
nghiệm việc bị ngược đãi và bỏ bê khác nhau như thế
nào, xin xem HealthLinkBC File #93c Ngược Đãi và Bỏ
Bê Người Lớn Tuổi: Hiểu Các Sự Khác Biệt về Giới
Tính.

Tại sao sự lạm dụng tài chánh xảy ra?
Lạm dụng tài chánh xảy ra khi cảm giác của nhu cầu,
quyền được thụ hưởng, hoặc lòng tham tiền của một
người lớn hơn khả năng giữ sự công bằng, sự ngay thật
và quan tâm chăm sóc của họ với cha mẹ hoặc một người
lớn tuổi khác.
Trong một số nền văn hóa, có những sự kỳ vọng và giả
định về việc ai sẽ là người thừa hưởng tiền bạc hay tài
sản của cha mẹ.
Cha mẹ già và con cái trưởng thành của họ có thể dùng
chung thẻ rút tiền từ các máy ngân hàng hoặc đứng tên
chung trong các trương mục, nhưng họ có thể không
nhận biết rủi ro của việc làm như vậy.
Sự lạm dụng tài chánh thường hay xảy ra lúc người cao
tuổi bị khủng hoảng sức khỏe hoặc sau một sự thay đổi
lớn về tình trạng sức khỏe. Một số người lớn tuổi trở nên
dễ bị lạm dụng về tài chánh khi người phối ngẫu, bạn đời
chung sống hoặc người bạn thân của họ qua đời. Họ buồn
khổ, và họ có nhiều quyết định phải thực hiện.

Lạm dụng tài chánh ảnh hưởng đến sức khỏe
người lớn tuổi ra sao?
Sự lạm dụng tài chánh làm hại cho những người lớn tuổi
dưới nhiều hình thức. Sự lạm dụng tài chính hiếm khi chỉ
dừng lại ở chính điều đó. Nhiều tình huống lạm dụng tài
chánh có liên hệ đến việc nói dối, đe dọa hoặc hăm dọa.
Đây là các hình thức của sự ngược đãi cảm xúc. Các tình
huống này có thể dẫn đến sự tiếp tục bị căng thẳng và
kiệt quệ tài chánh cho người lớn tuổi.
Một người lớn tuổi có thể cảm thấy rất bị tổn thương bởi
người lạm dụng và hành vi lạm dụng, nhưng họ có thể
không đòi lại tiền hoặc nói về điều đó. Theo thời gian,
điều đó có thể trở nên tệ hơn và đôi khi đưa đến việc
ngược đãi thể xác.
Lạm dụng tài chánh có thể tước đoạt hoặc giới hạn vấn
đề tài chánh của cha mẹ hoặc của những người lớn tuổi
và khả năng để họ tự lo cho bản thân mình. Điều này có
thể gây hại cho sức khỏe của họ vì nó giảm thiểu các
nguồn tài lực có sẵn để có nhà ở thích hợp, dinh dưỡng
tốt, thuốc men, và các sinh hoạt lành mạnh.

Nếu quý vị gặp một tội ác hoặc một tình huống có hại
cho một người lớn tuổi, hãy gọi cảnh sát hoặc 9-1-1 ngay
lập tức. Cho biết quý vị muốn báo cáo một tình huống
nghi ngờ có sự ngược đãi, bỏ bê người lớn tuổi, hoặc sự
tự bỏ bê.

Để Biết Thêm Thông Tin
Để biết thêm thông tin và các dịch vụ, quý vị có thể liên
lạc:


Đường Dây Thông Tin Giúp Đỡ Cao Niên Bị Ngược
Đãi (SAIL), chủ quản bởi Seniors First BC (Cao Niên
BC Trước Tiên) 604 437-1940 tại Vancouver hoặc số
miễn phí 1 866 437-1940, hoặc viếng mạng
http://seniorsfirstbc.ca/



Chính phủ B.C. – Bảo Vệ Người Già Không Bị Ngược
Đãi hoặc Bỏ Bê, viếng mạng
www.gov.bc.ca/elderabuse



Cơ quan chính phủ đặc trách về Người Giám Hộ và
Ủy Nhiệm Viên (Public Guardian and Trustee) số
604 660-4444 hoặc viếng mạng www.trustee.bc.ca



Cơ quan Dịch Vụ Pháp Lý (Legal Services Society) số
604 408-2172 hoặc số miễn phí 1 866 577-2525 hoặc
viếng mạng https://lss.bc.ca/



Nối Kết Nạn Nhân (Victim Link) số miễn phí tại B.C.
số 1 800 563-0808 hoặc viếng mạng
www.victimlinkbc.ca để có thông tin dành cho các nạn
nhân của bạo lực gia đình hoặc tội ác tình dục

Làm thế nào có thể ngăn ngừa sự lạm
dụng hoặc sao lãng tài chánh?
Để giúp ngăn ngừa việc lạm dụng và sao lãng tài chánh,
hãy nghĩ đến các mẹo vặt này:






Sắp đặt vấn đề tài chánh của quý vị để ngân hàng tự
động trả tiền các hóa đơn của quý vị, nhất là khi tình
trạng sức khỏe của quý vị thay đổi hoặc quý vị cần
phải nhập viện hoặc vào một cơ sở chăm sóc người già
Nếu quý vị cho mượn tiền, viết xuống số tiền cho
mượn, tên họ người mượn, và ngày tháng năm cho
mượn. Điều này có thể giúp quý vị nhớ số tiền là cho
mượn hoặc quà tặng
Với bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tài
sản, hãy nghĩ đến việc thuê một công chứng viên, luật
sư, hoặc người bênh vực của cộng đồng. Hãy chắc
chắn quý vị hiểu mỗi tài liệu mà quý vị ký

Để biết thêm thông tin về vấn đề ngược đãi và người lớn
tuổi, xin xem các tài liệu HealthLinkBC Files sau đây:


HealthLinkBC File #93a Ngăn Ngừa Sự Ngược Đãi và
Bỏ Bê Người Lớn Tuổi



HealthLinkBC File #93b Ngược Đãi và Bỏ Bê Người
Lớn Tuổi: Thông Tin cho Những Người Chăm Sóc
Trong Gia Đình



HealthLinkBC File #93c Ngược Đãi và Bỏ Bê Người
Lớn Tuổi: Hiểu Các Sự Khác Biệt về Giới Tính

Tôi phải làm gì nếu tôi thấy một tội ác hoặc
một tình huống có hại?
Gọi Đường Dây Thông Tin Giúp Đỡ Cao Niên Bị Ngược
Đãi (Seniors Abuse and Information Line, viết tắt SAIL)
ở số 604 437-1940 tại Lower Mainland, hoặc số miễn phí
1 866 437-1940.

Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC File, xin viếng trang mạng www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc
đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương quý vị. Để có thông tin và lời khuyên y khoa không khẩn cấp tại
B.C., xin viếng trang mạng www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi 8-1-1 (miễn phí). Để có sự giúp đỡ cho người điếc
và lãng tai, xin gọi 7-1-1. Các dịch vụ dịch thuật có sẵn cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu.

