Tìm hiểu Về việc Lợi
dụng Tài chính!

Lợi dụng tài chính - cũng được biết đến như là lạm dụng tài chính - là khi
một người sử dụng tiền bạc hay tài sản của quý vị cho bản thân họ một cách
sai trái hay bất hợp pháp . Việc này có thể được thực hiện bởi một người quý
vị quen biết, như bạn bè hay họ hàng của quý vị, hoặc một người hoàn toàn lạ
mặt. Tuy nhiên, quý vị có thể làm những việc sau để bảo vệ chính mình.
NHẬN RA CÁC DẤU HIỆU ĐÁNG NGỜ!
Những dấu hiệu sau cho thấy quý vị có thể đang bị lợi dụng:

• Quý vị có để ý thấy một khoản tiền bị rút hay có những khoản thanh toán
trên thẻ tín dụng mà quý vị không thực hiện?
• Quý vị có phát hiện ai đó đã sửa đổi bản di chúc, tài khoản ủy thác, bản thế
chấp vay tiền mua nhà hay chứng thư … mà quý vị không được biết đến?
• Có ai đó dọa đưa quý vị vào nhà dưỡng lão nếu quý vị không cho họ kiểm
soát tài chính của quý vị không?

Quý vị có thấy những ví
dụ trên quen thuộc hay
không? Nếu có thì HÃY
CẨN THẬN! Những
kẻ gian hay nhắm đến
người cao tuổi và lợi
dụng họ.
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ĐỂ PHÒNG TRÁNH BỊ LỢI DỤNG,
HÃY XEM XÉT THỰC HIỆN CÁC VIỆC SAU:

• Không cung cấp thông tin cá nhân (như số an sinh xã hội, số thẻ
tín dụng) qua điện thoại trừ phi quý vị là người gọi điện và biết
người mà quý vị đang nói chuyện là ai.
• Nếu quý vị được mời nhận “một giải thưởng”, “một khoản cho
vay” hay “một khoản đầu tư”... mà nghe có vẻ quá hời để có thể
là sự thật, nó chắc hẳn đúng là quá hời để có thật!
• Đừng vội vàng. Hãy xin ý kiến từ người mà quý vị tin tưởng trước khi mua hay đầu tư với
một khoản tiền lớn.
• Đừng ký vào bất cứ văn bản gì mà quý vị không hiểu rõ và không xin ý kiến trước với luật
sư hoặc thành viên trong gia đình mà quý vị tin tưởng.
• Xé/hủy các hóa đơn thẻ tín dụng, sao kê ngân hàng và biên bản tài chính trước khi vứt bỏ
chúng.
• Nếu quý vị thuê ai đó để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cá nhân thì hãy tìm hiểu lý lịch của
họ trước.
• Đăng ký vào hệ thống “Đăng ký Không Gọi điện Toàn quốc” để giảm các cuộc gọi mời
mua hàng qua điện thoại. Gọi 888-382-1222.

TỐ GIÁC KHI BỊ LẠM DỤNG HAY BỊ BỎ MẶC
LÀ ĐIỀU NÊN LÀM VÀ RẤT DỄ DÀNG.

Nhiều chương trình như “Dịch vụ Bảo vệ Người Cao Tuổi
(APS)” và “Chương trình Thanh tra Chăm sóc Lâu dài” sẵn
sàng giúp đỡ bạn.

Trò chuyện với chuyên viên mà quý vị tin
tưởng từ để hỗ trợ quý vị tố giác hoặc để
có thêm thông tin.

Để tìm hiểu thêm, ghé thăm trang
web của Trung tâm Quốc gia cho
Người cao tuổi bị lạm dụng tại:
https://ncea.acl.gov/faq/index.html

TỐ GIÁC!

TRONG TRƯỜNG
HỢP KHẨN CẤP,
HÃY GỌI 911.
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