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نگاالی از سالخوردسوءاستفاده م   
Financial Abuse of Older Adults 

  سوءاستفاده مالی چیست؟

ی بدون ه مالی این است که پول یا مال کسمنظور از سوءاستفاد

اده . سوءاستفقرار گیرداستفاده مورد اجازه یا با کاله برداری 

ورده را شخص سالخ امکاناتها و مالی می تواند منابع، انتخاب

 د.از بین ببرد یا محدود کن

است که ممکن  سوءاستفاده نوع نیتر جیرا یمال سوءاستفاده

 یمین از شیب یمال سوءاستفاده کنند.است سالخوردگان تجربه می

را  سوء استفاده های گزارش شده نسبت به سالخوردگان از

 .تشکیل می دهد

یک خویشاوند یا شخص دیگری که مورد اعتماد شخص معموآل 

سوءاستفاده  نقش دارد.سالخورده است، در سوءاستفاده مالی 

وقتی اتفاق بیفتد که یک خویشاوند یا دوست،  ممکن استمالی 

 مالی سالخورده را به عهده بگیرد. گیریتصمیمو کنترل اختیار 

خویشاوند، دوست دهد که مالی در صورتی رخ می نادیده انگاری

اما از تعهدات مالی ول را در کنترل خود داشته باشد یا وکیل پ

شخص سالخورده غفلت کند یا تعهدات خود را در چهارچوب 

 انجام ندهد. وکالتنامه

تاثیر  و سوءاستفاده مالی بر اعتماد بین خویشاوندان نادیده انگاری

شند یا گاه نباآممکن است  بزرگسال. فرزندان گذاردمنفی می

کنند، ممکن است سوء استفاده مالی یا سهل که کاری که میندانند 

 قبال والدینشان باشد. انگاری مالی در

  :اند ازاستفاده مالی عبارت ی رایج سوءهامثال

 والدین خود فشار یکی از مرتب بر که  عضوی از خانواده

پول  د، اما هرگزند یا قرض بدهبخشناو پول ب بهآورد که می

 دهدرا پس نمی

 یکی از والدین خود سایر اموال نه یا که خا عضوی از خانواده

 کندبه نفع خود استفاده میپول آن از د و سپس فروشرا می 

  والدین خود یکی از حقوق بازنشستگی که  بزرگسالیفرزندان

ها آنکنند و والدین را مجبور کنند که از را استفاده می

 کنندپول درخواست 

  کندسوءاستفاده می از وکالتنامهصی که شخ 

 دهد تا کند یا فریب میشخصی که سالخورده را مجبور می

 نامه را تغییر دهد یا امضا کندیک قرارداد یا وصیت

شامل هر مبلغی از پول نقد یا هرگونه  می تواند استفاده مالی وءس

دزدی یا کاله  شامل. برخی موارد سوءاستفاده مالی  دارایی باشد

 .آیندست، که جرم به شمار میبرداری

وام نادیده انگاری مالی ممکن است شامل عدم پرداخت اجاره یا 

 ی درمانی، یا صورتحسابها بشود.، بیمهمسکن

  شود؟واقع سوءاستفاده مالی  مورد چه کسی ممکن است

است قربانی سوءاستفاده هم مردان و هم زنان سالخورده ممکن 

. عموما کسانی که در معرض خطر بیشتری نسبت به شوندمالی 

اند استفاده مالی هستند، تنها هستند، به لحاظ اجتماعی منزویسوء

 هستند. عاطفی ناخوشو از لحاظ فیزیکی یا 

بیشتر درباره اینکه چگونه زنان و مردان ممکن  آگاهیبرای 

فایل  استفاده یا سهل انگاری مالی را تجربه کنند، ایناست سوء

بدرفتار و  HealthLinkBC File #93cرا ببینید: 

 .نادیده انگاری نسبت به سالمندان: درک تفاوت های جنسیتی

  دهد؟چرا سوءاستفاده مالی رخ می

احساس دهد که احساس نیاز، وقتی رخ می یسوءاستفاده مال

 دروی  اییبر توان طمع یک شخص به پولمحق بودن، یا 

پدر/مادر یا شخص رعایت انصاف، صداقت و مراقبت نسبت به 

 .دیگر غلبه کند سالخورده

اینکه هایی درباره ها، توقعات و پیش فرضدر برخی فرهنگ

 .وجود دارد بردرا به ارث میپول یا مال پدر/مادر چه کسی 

از با هم سالشان ممکن است و فرزندان بزرگ ترمسناولیای 

ی مشترک استفاده کنند، هابانکی یا حساب خودپرداز هایدستگاه

 .ولی به خطرات آن واقف نباشند

شخص  یبحران سالمت دورانسوءاستفاده مالی در احتمال وقوع 

افزایش  او سالخورده یا پس از تغییر عمده در وضعیت سالمتی

زندگی یا  برخی سالخوردگان، وقتی همسر، شریک می یابد.

سوءاستفاده مالی  در برابرکند، دوست نزدیک شان فوت می

  هایتصمیم سوگواریحین در  آنها بایدی شوند. آسیب پذیرتر م

  بگیرند. زیادی

 ثار سوءاستفاده مالی بر سالمت سالخوردگان چیست؟آ

یب وارد مختلف به سالخوردگان آس روشهایسوءاستفاده مالی به 

شود.  خود متوقفبه  خودآید که به ندرت پیش میو  آوردمی

با دروغ، تهدید یا  توأم سوءاستفاده مالیاز موارد  بسیاری

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile93c-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile93c-fa.pdf


یا واحد  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkسی، به پایگاه لینک بیهای هلثبرای اطالع از موضوعات بیشتر فایل

)رایگان(  8-1-1ی مراجعه کنید یا با شماره www.HealthLinkBC.caی خود مراجعه کنید. برای اطالعات و موارد سالمتی غیراورژانسی به بهداشت منطقه

 باشد.زبان موجود می 130تماس بگیرید. خدمات ترجمه در صورت درخواست به بیش از  1-1-7ی شنوا با شمارهتماس بگیرید. برای راهنمای افراد ناشنوا یا کم

این وضعیت عاطفی است.  بدرفتاریهستند که شکلی از ارعاب 

سالخورده شخص بر مداوم فشار مالی استرس و تواند به می

 .نجامدابی

اده آمیز سالخورده ممکن است از شخص و رفتار سوءاستفرد ف

درباره  پول خود را مطالبه نکند یا بسیار ناراحت شود، اما

به ممکن است این وضعیت حرفی نزند. وضعیت پیش آمده 

 گردد.جسمانی منجر  بدرفتاریشود و گاه به مرور زمان بدتر 

 پدر/مادر یا پول یا مالیات تواند امکانسوءاستفاده مالی می

 ها در مراقبت ازخورده را محدود کند و بر توان آنسالاشخاص 

 منابع ستن ازبه دلیل کا همچنین ممکن استخود تأثیر بگذارد. 

مناسب، تغذیه خوب، دارو و  مسکنبرای مالی سالخوردگان 

  .تأثیر منفی بگذارد آنها ی، بر سالمتسالمی هافعالیت

 پیشگیری مالی انگارینادیده و  توان از سوءاستفادهچگونه می

  کرد؟

یر مالی نکات ز انگارینادیده سوءاستفاده و برای پیش گیری از 

 را در نظر بگیرید:

 به را ی شما هانک قبضبا تان را تنظیم کنید تاحساب بانکی

وضعیت سالمتی اگر  به ویژهپرداخت کند، اتوماتیک طور 

رکز رستان یا یک منیاز دارید به بیما شما تغییر کرده است یا

 مراقبتی بروید

 دهید، مبلغ، نام شخص و تاریخ قرض اگر پولی قرض می

وان که به عن یپولکند مبلغ دادن را بنویسید. این کار کمک می

 به یاد آورید داده اید راوام یا هدیه 

   خدمات یک مالی درباره اموال، از برای هر تصمیم عمده

ه استفاد مدافع حقوقی در محل خود، وکیل یا رسمیدفتر اسناد 

کنید را درک . اطمینان یابید که هر مدرکی که امضا میکنید

 کنیدمی

 زایی را دیدم باید چه کار کنم؟اگر وقوع جرم یا موقعیت آسیب

       یبه شماره( SAIL) سالمندانبا بدرفتاری  اطالعاتخط با 

                    ی رایگانیا شماره لندلوئر میندر  604-437-1940

 تماس بگیرید. 1-866-437-1940

زا برای یک فرد اگر شاهد وقوع جرم یا موقعیتی آسیب

. تماس بگیرید 1-1-9سالخورده بودید، بالفاصله با پلیس یا 

خواهید یک مورد مشکوک به بدرفتاری، که می اعالم کنید

 د.نادیده انگاری یا خودنادیده گرفتن افراد مسن را گزارش کنی

 بیشتر آگاهیبرای 

بیشتر در مورد بدرفتاری یا نادیده گرفتن  آگاهیبرای 

زیر تماس گرفته  با خدمات، یا برای دریافت کمک، سالخوردگان

 یا به آنها مراجعه کنید:

  با سالمندانبدرفتاری  اطالعاتخط (SAIL با مسئولیت ،)

در بی. سی.،  سالخوردگانو پشتیبانی از  مدافعه حقوقیمرکز 

       ی رایگان در ونکوور یا شماره 1940-437 604ی به شماره

 وبسایت، یا مراجعه به 1 1940-437-866

/https://seniorsfirstbc.ca 

  .بدرفتاری  در برابرسالخوردگان حفاظت از  –دولت بی. سی

 وبسایتبا مراجعه به  ،یا نادیده انگاری

-social-milywww2.gov.bc.ca/gov/content/fa

-from-safety/protection-supports/seniors/health

 neglect-and-abuse-elder 

 یا مراجعه به  4444-660-604ی قیم و امین عام به شماره

 www.trustee.bc.ca  وبسایت

 ی یا شماره 2172-408-604ی به شماره لیگال اید بی سی

 وبسایتیا مراجعه به  2525-577-866-1رایگان 

/https://legalaid.bc.ca 

 تماس رایگان در بی. سی. با  ،م لینکیویکت

یا مراجعه به  0808-563-800-1                 یشماره

 وبسایت

-www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal

crime/victimlinkbc-of-justice/victims  آگاهی برای

 خشونت یا جرایم خانوادگی و جنسی در مورد قربانیان بیشتر

سالخوردگان، به  بدرفتاری وبیشتر پیرامون  آگاهیبرای 

 سی مراجعه کنید:زیر از هلث لینک بی پرونده های

 HealthLinkBC File #93a  پیشگیری از بدرفتاری و

 انگاری نسبت به سالمنداننادیده

 HealthLinkBC File #93b  بدرفتاری و نادیده انگاری

 گینسبت به سالمندان: اطالعاتی برای مراقبتگران خانواد

 HealthLinkBC File #93c  بدرفتار و نادیده انگاری

نسبت به سالمندان: درک تفاوت های جنسیتی
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