ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Չարաշահման Ազդանշաններ
Մեր համայնքները նման են կառույցների, որոնք օժանդակում են մարդկանց
ապահովությունն ու բարեկեցությունը։ Ամենից կարեւոր միջոցներից մեկը, որով
կարող ենք մասնակցել ընթացող գործընթացին, չարաշահումներին ուշադրություն
դարձնելն է։ Եթե ձեր ճանաչած որեւե անձ չարաշահման նշաններ է ցուցադրում,
ապա, ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՔԱՅԼ ՎԵՐՑՐԵՔ։ Ամեն մարդ, անկախ տարիքից, արժանի է
արդարության։ Անմիջապես տեղեկացրեք կասկածյալ չարաշահումները։

Հոգեկան եւ Վարվելակերպի Նշաններ
> Քնի կամ վարքի անսովոր փոփոխություն

> Մեկուսացում կամ լռություն

> Վախ կամ անհանգստություն

> Հոգեկան ընկճվածություն

Ֆիզիկական Նշաններ

> Կոտրված ոսկոր, կապտուկ եւ կարմրած ուռուցքներ

> Անբացատրելի սեռային հիվանդություններ

> Կտրվածքներ, բորբոքումներ կամ այրվածքներ

> Կեղտոտություն, վատ սնունդ կամ ջրազրկում

> Չխնամված մահճակալային վերքեր

> Ապրելու վատ պայմաններ

> Պատռված, կեղտոտված կամ արյունոտած

> Առողջապահական օժանդակ սարքերի բացակայություն

ներքնազգեստնեեր

Նյութական Նշաններ

(ակնոց, քայլելու ուոքր, ատամներ, լսելու գործիք,
դեղորայք)

> Դրամատան հաշվի կամ դրամական կառավարման անսովոր փոփոխություններԿտակի
կամ դրամական այլ փաստաթղթերի անսովոր կամ հանկարծակի փոփոխություն

> Կեղծված ստորագրություն դրամական փաստաթղթերի վրա
> Չվճարված հաշիվներ

Ի՞ՆՉ Է ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄԸ
Տարեցների չարաշահումը՝ տարեց անձանց վատ վերաբերվելը կամ վնասելն է։ Դա կարող է
ներառել ֆիզիկական, հոգեկան, կամ սեռային բռնություն, ինչպես նաեւ անտեսում եւ դրամական
շահագործում։ Շատ սոցիալական գործոններ, օրինակ՝ օժանդակ սպասարկությունների եւ
համանքային ռեսուրսների պակասը, կարող են տարեցների չարաշահման պատեհ պայմաններ
ստեղծենլ։ Տարեցների նկատմամբ խտրականությունը ու կարծրատիպը նրանց արգելում է իրենց
համայնքի լիարժեք անդամ զգալուց եւ խրախուսում է տարեցների չարաշահումը։ Փոխելով այս
օժանդակող գործոնները, մենք կարող ենք կանխել տարեցների չարաշահումներըեւ ամրապնդենք
որ յուրաքանչյուր մարդ առիթ ունենա բարգավաճելու ծերանալու ճանապարհին:

ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

>
>
>
>

Ֆիզիկական Չարաշահում. Սպառնալ կամ ֆիզիքապես վնասել մի տարեց անձի
Հոգեկան Չարաշահում.Խոսքով հարձակում, սպառնալիք, մերժօւմ,
մեկուսացում կամ նվաստացում, որոնք կարող են առաջացնել տառապանք, ցավ կամ նեղություն մի տարեց անձի մոտ
Սեռային Չարաշահում. Սեռային շփումը, որը տեղի է ունեցել հարկադրված, խափկանքով, սպառնալիքով, կամ մի այլ
հարկադրանքի միջոցով տարեց անձի կամ այն անձի հետ, որը չի կարող իրավասություն տալ:

> Շահագործում. Գողություն, խարդախություն, սխալ գործածում կամ հեղինակության անտեսում, ինչպես նաեւ անտեղի

ազդեցություն բանեցնել իբր միջոց կառավարիչի պաշտոն ստանձնելու տարեց մի անձի դրամական եւ գույքի ունեցվածքին

> Անտեսում. Խուսափել կամ մերժել տարեց անձին հայթայթել ֆիզիքական կամ հոգեկան ապահովություն

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ԿԱՆԽԵԼ ԵՒ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄԸ
Մենք կարող ենք պակասեցնել տարեցների չարաշահման վտանգները զորակցելով եւ հիմքեր Ստեղծելով, որոնք դժվարացնում
են չարաշահումները։ Եթե հասարակությունը պատկերացնեն իբր մի շենք, որը պահպանում է մեր բարեկեցությունը, ապա
ճիշտ կլինի կառուցել ամենամուր շենքը- ամուր սույներով եւ ծանրություն կրող պատերով, որ դա կարողանա բոլորին
ապահով եւ առողջ պահել ծերանալու ընթացքին։ Օրինակ, ստեղծելով համանքային օժանդակություն եւ մարդկային
սպասարկություններ խնամակալների եւ տարեցների համար, կարող ենք նվազեցնել տարեցների չարաշահման հետ առնչված
խնդիրները։ Ֆինանսավորման ավելացումը կարող է օժանդակել պատրաստելու աշխատուժ տարեցների խնամքի առնչությամբ։
Տարեցները զորացնելու միջոցներ հայտնաբերելը կնվազեցնեն տարեցների դեմ ժխտական կեցվածքի ազդեցությունները։
Մասնագետների խորը գիտելիքների օգնությամբ հնարավոր է հայթայթել անհրաժեշտ միջոցներ հայտնաբերելու, խոսելու եվ ի
վերջո կանխելու չարաշահումը։։

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ԿԱՆԽԵԼ ԵՒ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄԸ
Անկախ մեր տարիքից, արդարությունը պահանջում է որ մեզ հետ վարվեն իբր մեր համայնքի լիառժեք անդամի։ Եթե մենք
նկատում ենք այսպիսի չարաշահումների նշաններ, մեր պարտականությունն է հաղորդել համապատասխան մարմիններին։
Ծրագրեր ինչնպիսին են՝ Adult Protective Services (APS Մեծահասակների Պաշտպանության Սպասարկություն)
եւ Long-Term Care Ombudsmen (Երկարատեւ Խնամքի Պաշտպան) պատրաստ են օգնելու։ Հաղորդելու համարների
համար, զանգահարեք՝ Eldercare Locator 1-800-677-1116 համարով (www.eldercare.acl.gov).
Եթե դուք կամ ձեր ծանոթը գտնվում է կյանքին սպառնացող վիճակում կամ անմիջական վտանգում, զանգահարեք 911 կամ
տեղական ոստոկանության կամ շերիֆին։
Տարեցների Չարաշահման Պետական Կենտրոնը (NCEA) որը կառավարվում է
Միացյալ Նահանգների Տարեցների Հարցերի Կառավարչության կողմից, օգնում է
համայնքներին, գործակալություններին եւ կազմակերպություններին ապահովել որ
տարեցները եւ հաշմանդամ մեծահասակները ապրեն արժանապատվությամբ, առանց
չարաշահուի, անտեսման եւ շահագործման։ Մենք գտնվում ենք USC համալսարանի Քեք
Բժշկական Բաժնում։ NCEA-ն մի վայր է ուսումի, հետախուզության եւ խոստումնալից
գործելակերպների՝ կանխելու չարաշահումները։

Այցելեք մեզ համացանցում հավելյալ ռեսուրսների համար։
Այս փաստաթուղթը պատրաստվել է Տարեցների Չարաշահման Պետական Կենտրոնի համար՝ որը
գտնվում է USC համալսարանի Քեք Բժշկական Բաժնում, եւ մասամբ հովանավորված է Տարեցների
Հարցերի Կառավարչությունից (AOA) ստացված գումարով (No. 90AB0003-01-01), ինչպես
նաեւ Միացյալ Նահանգների Առողջապահական եւ Մարդկային Սպասարկությունների Բաժանմունքի
(DHHS) կողմից։ Բոլոր օժանդակություն ստացողները որոնք պետական հովանավորությամբ
կատարում են աշխատանքներ, քաջալերվում են ազատորեն բացահայտել նրանց բացահայտումներն ու
եզրակացությունները։ Հետեվաբար, այդ տեսակետները եւ կարծիքները անպայման չե որ ներկայացնում
են Տարեցների Հարցերի Կարավարչության եւ DHHS-ի կեցվածքները։ Փաստաթուղթի վերջին
փոփոխությունը կատարվել է՝ Դեկտեմբեր 2018-ին։

