
 
 

 بدرفتاری با سالمندان
امکان دارد که سالخوردگان از . تواند سالمت، شادی و ایمنی فرد را تحت تاثیر قرار دهدتوجهی در سن سالمندی میبدرفتاری و بی

مالی، جنسی، تواند شامل آسیب فیزیکی، عاطفی، این امر می. های مختلفی را تجربه کنندجانب افرادی که به آنها اعتماد دارند آسیب
های الزم است نشانه. بدرفتاری با سالمندان به هر نحوی اشتباه است. معنوی یا اجتماعی و مضایقه دارو یا ضروریات زندگی باشد

 .های پیشگیری از آن را بیاموزیدبدرفتاری با سالمندان را تشخیص دهید و روش
 

یا شماره  9-1-1شناسید در معرض خطر فوری تهاجم یا بدرفتاری قرار گیرد، بالفاصله با شماره اگر شما یا شخصی که می

شنوایان با یا در مورد ناشنوایان و کم) 8-1-1برای اطالعات محرمانه یا پشتیبانی، با شماره . اورژانس محلی خود تماس بگیرید

 . تماس بگیرید( از فهرست زیر B.C. services)خدمات بریتیش کلمبیا مراکز یا با یکی از ( 7-1-1شماره 

 
کردید ببیند، مطلب که درباره بدرفتاری و سوء استفاده جستجو و مشاهده میرا اگر نگران هستید که کسی بعد از شما بتواند اطالعاتی 

 را مطالعه کنید.« را پاک کنم؟ طور تاریخچه مرورگر اینترنتی خودچ»

 های ویژهموضوع

 (سالمند آزاری) بدرفتاری با سالخوردگان 
 

های مورد بدرفتاری قرار گرفتن و های بدرفتاری، نشانهری با سالمندان، از جمله انواع مختلف بدرفتاری، مصداقدرباره بدرفتا
 .مراکز دریافت کمک، اطالعات بیشتر کسب کنید

 

  بدرفتاری و( نادیده انگاری سالخوردگان: اطالعاتی برای پرستاران خانوادهHealthLinkBC File #93b) 

 بدرفتاری و نادیده انگاری سالخوردگان: درک تفاوت( 93های جنسیتیcHealthLinkBC File #) 

 بدرفتاری با سالمندان 

 ( سوءاستفاده مالی از  سالخوردگانHealthLinkBC File #93d) 

 ری از بدرفتاریپیشگی

توجهی، کجا توجهی به سالمندان پیشگیری کرد و در صورت ظن به بدرفتاری و بیتوان از بدرفتاری و بیبیاموزید که چگونه می
 .باید به جستجوی کمک رفت

 

  پیشگیری از بدرفتاری و نادیده انگاری نسبت به سالمندان(HealthLinkBC File #93a) 

 (B.C. Services)مراکز خدمات بریتیش کلمبیا 

 (VictimLink BC)سی دیدگان بیپیوند بزه

 1-800-563-0808ی جرمی هستید و به اطالعات بیشتر یا حمایت نیاز دارید، با شماره دیدهشناسید بزهاگر شما یا شخصی که می
دیدگان جرم اطالعات و برای تمام بزه( VictimLink BC)سی دیدگان بیپیوند بزه. تماس بگیرید یا روی لینک زیر کلیک کنید

 .کندپشتیبانی فراهم می
 

 سی دیدگان بیپیوند بزه(VictimLink BC)  
o توجهی به سالمنداندیدگان بدرفتاری یا بیکمک برای بزه 

 
 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/public-safety/domestic-violence/your-safety/clear-your-browser-history
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile93b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile93c-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa60933spec
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile93d-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile93a-fa.pdf
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/protection-from-elder-abuse-and-neglect/where-to-get-help


 

یا  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesبه آدرس  HealthLinkBCمقاالت  عبیشتر درباره موضوبرای کسب اطالعات 
مراجعه کنید. برای کسب اطالعات و مشاوره درباره موضوعات غیراورژانس سالمتی، به آدرس احد سالمت عمومی محلی خود و

www.HealthLinkBC.ca  توانند افراد ناشنوا یا دچار مشکل شنوایی می )رایگان( تماس بگیرید. 8-1-1مراجعه کنید یا با شماره

 زبان در صورت درخواست موجود است. 130تماس بگیرند. خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1با شماره 

 

 (SAIL)خط اطالعات و بدرفتاری با سالمندان 

( ایگانخط ر) 1-866-437-1940یا  604-437-1940اید، با شماره تلفن اگر سالمند هستید و مورد بدرفتاری یا تعدی قرار گرفته

خط . در دسترس هستند( به استثنای تعطیالت)عصر  8:00صبح تا  8:00خدمات به صورت روزانه از ساعت . تماس بگیرید

گفتگو درباره  دهند، مکانی مناسب برایبرای سالمندان و افرادی که به آنها اهمیت می( SAIL)اطالعات و بدرفتاری با سالمندان 

ت و بدرفتاری برای اطالعات بیشتر درباره خط اطالعا. گیریدکنید مورد بدرفتاری یا تعدی قرار میت که احساس میهایی اسموقعیت
 .دیدن کنید( Seniors First BC)سی ، از وبسایت نخست سالمندان بی(SAIL)با سالمندان 

 

 SAIL- و بدرفتاری با سالمندان خط اطالعات 

 (SeniorsBCسی )سالمندان بی

 
( ایگانخط ر) 1-866-437-1940یا  604-437-1940اید، با شماره تلفن اگر سالمند هستید و مورد بدرفتاری یا تعدی قرار گرفته

خط . دسترس هستنددر ( به استثنای تعطیالت)عصر  8:00صبح تا  8:00خدمات به صورت روزانه از ساعت . تماس بگیرید

گفتگو درباره  دهند، مکانی مناسب برایبرای سالمندان و افرادی که به آنها اهمیت می( SAIL)اطالعات و بدرفتاری با سالمندان 

ت و بدرفتاری برای اطالعات بیشتر درباره خط اطالعا. گیریدکنید مورد بدرفتاری یا تعدی قرار میهایی است که احساس میموقعیت
 .دیدن کنید( Seniors First BC)سی ، از وبسایت نخست سالمندان بی(SAIL)لمندان با سا

 

 ان انگاری سالمندحفاظت در برابر بدرفتاری و نادیده(Protection from Elder Abuse and Neglect) 

  تقلب و کالهبرداری(Scams and Fraud) 

 (Office of the Seniors Advocate)دفتر مدافع سالمندان 

مل و نقل، و درمانی، مراقبت شخصی، مسکن، ح-های بهداشتیدفتر مدافع سالمندان در زمینه خدمات سالمندان در رابطه با مراقبت
تان، منابع فصل مسائل و حل منظور کمک به در گام اول، دفتر مدافع سالمندان به. دهدکمک درآمد نظارت و مشاوره ارائه می

وریا با یا در ویکت( خط رایگان) 1-877-952-3181برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن . خواهد کردمربوطه را به شما معرفی 

 .عصر باز است 4:30صبح تا  8:30از ساعت دفتر از دوشنبه تا جمعه، . تماس بگیرید 250-952-3181ی شماره

 

 دافع سالمندان دفتر م(Office of the Seniors Advocate) 

 برای اطالعات بیشتر

 .های زیر کلیک کنیدبرای اطالعات کلی درباره بدرفتاری فیزیکی و خشونت خانوادگی، روی لینک
 

 ریزی پیشاپیش مراقبتبرنامه
 

 های مربوط به بدرفتاریهای آسیبنشانه: بدرفتاری 

 بدرفتاری خانوادگی 

 خشونت خانوادگی 

 بدرفتاری فیزیکی 

  (تجاوز)بدرفتاری یا تعرض جنسی 
 

 

 2019می  :آخرین بازبینی

 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://seniorsfirstbc.ca/programs/sail/
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/protection-from-elder-abuse-and-neglect
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/financial-legal-matters/scams-and-fraud
http://www.seniorsadvocatebc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/sig56754
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/dabus
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/te7721
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/viobh
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/sabus

