
فريق العمل المعني بشؤون 
ُّ

ين سنة معاملة المإساء
.(gov/agcomplaints 

Michigan Attorney General 
Health Care Fraud Division 

P.O. Box 30218 
Lansing, MI 48909 

ليس هناك عذر ليقاع
ُّ

ين. سنسوء المعاملة بالم

معلومات التصال اسم الوكالة 

ّ
24مدارعلىماتزاألفيل التدخ
املستضعفين.للبالغينساعة 

855-444-3911 
mi.gov/mdhhs

Adult Protective 
Services 

املستهلكينىشكاوعنغبالاإل
قةسروحتيالاالعمليات)مثل 
الشخصية(.يةالهو

877-765-8388 
mi.gov/ 

agcomplaints 

Attorney 
General 
Consumer 
Protection 

ً
االوأميأخذأحدعنغبالاإل
بالغشخصمنممتلكاتأو

منشأةفييقيمالمستضعف 
ُّ

لها.صمداخليةسكنيةعايةر خر

517-335-7560 
mi.gov/elderabuse 

Attorney 
General 
Financial Crimes 

ماليإهمالويطتفرعنغبالاإل
يقعجسديإهمالوأذىأو

داخليةعايةرمنشآتفيباملقيمين 
ُّ
لها.صم خر

800-24-ABUSE 
(800-242-2873) 

mi.gov/elderabuse 

Attorney 
General 
Health 
Care 
Fraud 

أحدّف تصربشأنفمخاو
يينردااإلالعامالقطاعليومسؤ

ّ
لمالذينين فاملتوكةتربممتلكات

َّ فين.ومعرثةصيولهميكن روأوة

517-335-7723 
mi.gov/elderabuse

Attorney 
General 
Public 
Administration 

قبلمنهاتفيةةراستشا
تإحاالوةجزومخدمةواملحامين 

ماو 60الـسنالسن )فيلكبار
املنخفض.الدخليذو( وقفو

888-783-8190 
Counsel and 
Advocacy Law 
Line (CALL) 

املستهلكينىشكاوفيالتحقيق
االتحادوكوالبنوالتأمينضد 

يالعقارهنالروئتمانياال

.ىخراألاملاليةاملنتجاتو

877-999-6442 
mi.gov/difs

Department 
of Insurance 
and Financial 
Services 

املعاملةإساءةفمخاوعنغبالاإل
ُّ

خرصاملاملنشآتفيهمالاإلأو
لها.

دور المسنين: 
800-882-6006 

الرعاية البديلة للبالغين/ 
دور للمسنين: 

866-856-0126 

LARA Bureau of 
Community and 
Health Systems 

دعاءاتاالوىالشكاوعنغبالاإل
ُ

مجالفيينزجا املالعاملينضد
عاية )أطباء صحة، أطباءالر

ذلك(.إلىماضات، وأسنان، ممر

517-241-0199 
mi.gov/lara 

LARA Bureau 
of Professional 
Licensing 

يتكعاروأقكحقونبشأفومخا
صحيةيةعاررادفيتكماخدوأ

ُُ رادوأ،سنينللم للمرادوأ،سنين
.سنينُ للميلةلبدايةعاللر

866-485-9393 
mltcop@meji.org 

Michigan 
Long Term Care 
Ombudsman 

ل ستغللا
الةك)و Adult Protective Servicesالةكوغإبالعلىاوصأحر

 Michigan Department ofلـالبالغين( التابعةحمايةخدمات 
Health and Human Services يةالبشرالخدماتوالصحةةر)إدا

ً

الهمال المعاملة، إساءة عن البلغ
 

  

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
    

     
     

  

 
 

 

        

 
 

  
  

 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	   
  

 

         
  
        

       
      

        

 

اإللكترونيقعهمموعلىإلكترونيابهمميشيغان( باالتصاليةاللو
ً

mi.gov/protectiveservices 855قمالرعلىهاتفيابهماالتصالأو-
أوإهمالهمأوحدألمعاملةإساءةعقوبونتشتبهو، عندما444-3911
في:استغاللهم 

خاص؛لمنز
ُّ

معيشية(؛مساعدةمنشأة)أي لهصخرمغيرمكان

للبالغين؛بديلةعايةردار
ُّ ين؛ أوسنللمدار

ُّّ بهاملشتبهالجانينيكوالحيثينسنللمةصحيعايةردار
ً

عاية.الردارمنةزإجافياملقيمأنأوباملنشأةظفامو

ملةمعاة ءساإعن  غبللاعلى  اصوحرأ
ُّ ُّ
ينسنلماية عاررودفي  قعةالواين سنلما

ُّ وتصلا،ينسنللمصحيةيةعاررادفيملةمعاةءساإعنغباللإل ا
قسم)Attorney General’s Health Care Fraud Divisionبـ

ّ (ملعااعيملداملكتببعلتاالصحيةايةعالرالمجافيلحتياالا
ABUSE-24-800،يةاللواىستومعلىخنلساالخطالىع

ً
 @hcf)نيولكترإلايدلبراعلىنياولكترإوأ 287-242-800))أي

michigan.gov)نتنترإلاعبرىلشكواجذنمولخالمنوأ(mi. 

ة كز الناص)مر NLSM- Elder Law and Advocacy Center” بإذن من No Excuse for Elder Abuseاستخدام شعار “ ّتم
حياء ف ميشيغان(نية للسسة الخدمات القانوي التابع لؤّ ُسنن الونية العني بشؤن القانووالشؤو

ائمالجرضحايانوبشؤاملعنياملكتبمنحهاالتيائمالجرضحايانقانوجبوبم V2-GX-0067-2018قمرةجائزخاللمنعواملشرهذادعمتم 
ميشيغان.فياإلنسانيةالخدماتوالصحةةربإداالضحاياخدماتنوشؤشعبةإلىيكيةمراألالعدلةرازبو

800-24-ABUSE (22873) 
mi.gov/elderabuse 

أحرصوا على البلغ عن إساءة المعاملة:
855-444-3911 

https://michigan.gov)����
https://mi.gov/protectiveservices
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ّ عنهاُ ل بلغ وا التوثيق وجوب الساءة واقعة شاهدوا المسنين معاملة إ ساءة
العمل فريق

ءساإلضحيةنميشيغافيلسناركبامن 73,000منكثرأيقع ة
ّ ننويعاولستغالالاولهماإلاوىذلألنضويتعر.لسناركباملةمعا

.منها

ًُّ
داجهوتتطلبومعقدةجهاعالوينسناملمعاملةإساءةاضأعرإن

ّ يتمالالتيوبهافاملعترغيرجتماعيةاالاملشكلةهذهاجهةوملةمتضافر

معالجتها.وحياناألمنكثيرفيعنهاغبالاإل

سساتاملؤواملنظماتمناتالعشرباستقطابقمناسباباأللهذهو
ّ يالتحدهذااجهةوملنيتعاوبشكلللعملالحياةبودرمختلفمن

معالجته.و

ُ ع قوبوةرنذلمايةلجسداتمالعلا
ُ لهم ستغلاوألهم هماإوأين سنلماملة معاة ءساإ

نزالوفقدانأوالجسمجفافوالشديدالعطش
عاديغيربشكل 

علىاملساعدةالطبيةةجهزاألأويةدواألفقدان 
كةالحر

ّّ رةمبرغيرحاتتقرأوإصابات

ّ سوء النظافةأوصحيةغيرةمعيشيفوظر
الشخصية 

إلىالذهابعدمأوالطبيةحتياجاتاالحقةمالعدم 
طبيةاعيدوم

املسنين(معاملةإساءةنوبشؤاملعنيطنيالوكز)املر National Center on Elder Abuseمنبإذنع*مطبو

ملة لمعااة ءاسإ
غالبصخشةياهفرأوةحصبذىاألاقحإلبدديهتالأوذىاألاقحإل
.خرآشخصقبلمن

 لهمالا
س،بلاملو،ىأواملوي،افكالذاءغالريفوتيفاقفخاإلأوةردقالدمع
ك.ذلىإلاموة،يبطالةايعرالو

 لستغللا

متهمابكرلعبثاوأتهمممتلكايدتبدوألسناركبالاومأيطفرت
يةدماءشياأنهمكأملتهممعا،لالذإلا،لملثااسبيلعلى)لشخصيةا
شخص قبلمن(نيةنساإلامنيدلتجرا،لقيمةاتقليل،(تشيؤ)

ر.آخ

ُ وع وقبةرنذلماكيةلسلواوطفيةلعااتمالعلا
ُ لهم ستغلاوألهم هماإوأين سنلماملة معاة ءساإ

ّّ
مالنوأنماطأوكوالسلفيةشاذاترتغي

العاديةاألنشطةعننقطاعاال

براألقاوةسراألصدقاء أواألعنالاالنعز

فالخوأوالقلقديادزا

ّ د "القائمجوأثناء ونفسهعنفصاحاإلفيددالتر
العناية"بتقديم 

ّ ة: ماهيلحوحظاتاملالكتابةوافيةغرتوالفورالصوالتقاطعلىاوصأحر
ًَْ

أيمعكم، وداجوومانكنمذلك، وانكمتىحظتها، وبمالقمتمشياء التياأل
مفيدة.نتكوقدىأخرماتمعلو

ًُّ
إلىلهاصخرمعايةرأماكنفيتكبةاملرقائعالوعنارفوغبالاإلعلىاوصأحر

صحيةعايةردارلة )فيواملسؤضةاملمرأويضالتمرةمديرأويداراإللواملسؤ
ّّ للمسنينبديلةعايةرداراملقيمين ) فيعايةرنوشؤمنشأةمديرين(، أوسنللم
البالغين(.األشخاصو

ً
رمواألهذهعليهايتسرالتيضاعواألعنارفوغبالاإلعلىاوصأحر

طةشرالبالغين(؛حمايةخدمات)قسم Adult Protective Servicesإلى 
 Attorney General Health Care Fraudاملحلية؛طةالشرو/أويةالالو

Division العام(؛عيّاملدبمكتبالصحيةعايةالرفيحتيالاالنوشؤ)قسم
Long Term Care Ombudsman (مدألايلةطويةعالرانولشؤلمملظااين)أم،

نيأمتالنوؤشةر)إدا Department of Insurance and Financial Servicesو 
املالية(.الخدماتو

ُّ ع قوبوةرنذلماةليلمااتمالعلا
ُ لهم ستغلاو ألهم هماإو أسنين لماملة معاة ءساإ

ُّّ هنالربحبساترإنذاسناملمدة )استالمسدغيراتيروف
باء(الكهرقطعويالعقار

عملياتفييادةاملال )زفصرأنماطفيشاذةاترّتغي
ّ عةمدفوشيكاتاآللي، أوافالصرةأجهزمنالسحب

ً
تسلسلتيبترضمنتقعالقامهارأ( أو)نقدا Cashلـ

فة(.واملصرالشيكاتقامرأ

باهظةاتة، أدويزعزاثاترلية )ميزمناتأدوفقدان 
(ىأخرأشياء ثمينةالثمن، أو

امللكيةكوصكأوصاياالوفيثهاحدوقعمتوغيراترتغّي
ملنفعةصيةالوو/أويةرالعقاجة ُالحعلىيثرالو)تغيير

جديد"("صديق 

ُ
الماعندتارسيا)سنملامهايستخدالةكبيرءشياأءاشر

ُ
فيقتلوباكةرملشااءاشر،ةرلسيااةدقياسنملاستطيعي
ملانيكوماعندحيةسيايةرعقاةحدو

ُ
(.لهزمنقعيدسن


