اسم الوكالة

التصال

معلومات

Adult Protective
Services

855-444-3911
mi.gov/mdhhs

ّ
التدخل في األزمات على مدار 24
ساعةللبالغيناملستضعفين.

Attorney
General
Consumer
Protection

877-765-8388
mi.gov/
agcomplaints

Attorney
517-335-7560
General
mi.gov/elderabuse
Financial Crimes
Attorney
General
Health
Care
Fraud
Attorney
General
Public
Administration

اإلبالغ عن شكاوىاملستهلكين
سر
(مثلعمليات االحتيال وقة
الهويةالشخصية).
ً
اال
اإلبالغ عن أحد يأخذ أمو
أوممتلكات من شخص بالغ
مستضعف اليقيم في منشأة
ّ
رعاية سكنية داخليةم ُ رخص لها.

اإلبالغ عن تفريط وإهمالمالي
 800-24-ABUSEأوأذى وإهمال جسدي يقع
)(800-242-2873
 mi.gov/elderabuseباملقيمينفي منشآت رعاية داخلية
ُ ّ
م رخص لها.
ّ
مخاوف بشأنتصر ف أحد
 517-335-7723مسؤولي القطاع العام اإلداريين
ّ
 mi.gov/elderabuseبممتلكات تركة املتوفين الذين لم
صي ّة أو و َرثة معروفين.
يكن لهم و

Counsel and
Advocacy Law
)Line (CALL

888-783-8190

استشاةر هاتفية من قبل
إحاال
جز و ت
املحامين وخدمة مو ة
لكبارالسن (في سن الـ 60ماو
فوق) وذويالدخلاملنخفض.

Department
of Insurance
and Financial
Services

877-999-6442
mi.gov/difs

التحقيق في شكاوىاملستهلكين
االتحاد
ضدالتأمين والبنوك و
االئتماني والرهن ي
العقار
واملنتجات املالية األخرى.

LARA Bureau of
Community and
Health Systems

دور المسنين:

اإلبالغ عن مخاوف إساءة املعاملة
800-882-6006
ُ ّ
رص
الرعاية البديلة للبالغين /أو اإلهمال في املنشآتامل خ
دور للمسنين:
لها.
866-856-0126

LARA Bureau
of Professional
Licensing

517-241-0199
mi.gov/lara

Michigan
Long Term Care
Ombudsman

866-485-9393
mltcop@meji.org

اإلبالغ عن الشكاوى واالدعاءات
ُ
ضد العاملينامل جازين في مجال
عاية (أطباء صحة ،أطباء
الر
أسنان ،ممرضات ،وما إلىذلك).
يتك
مخاوف بشأن حقوقك أورعا
أوخدماتك في داررعايةصحية
للم ُ سنين ،أودار ُ
للمسنين ،أودار
للرعاية البديلةللم ُ سنين.

تم استخدام شعار “ ”No Excuse for Elder Abuseبإذن من ( NLSM- Elder Law and Advocacy Centerمركز الناصة
ّ
ُسني التابع لؤسسة الخدمات القانونية للحياء ف ميشيغان)
والشؤون القانونية العني بشؤون ال ّ
الجر
جائز رقم  2018-V2-GX-0067بموجب قانونضحايا الجرائم التي منحها املكتب املعني بشؤون ضحايا ائم
تمدعم هذا املشروع من خالل ة
بوزاةر العدل األمريكية إلى شعبة شؤون خدمات الضحايا بإداةر الصحة والخدمات اإلنسانية فيميشيغان.

البلغ عن إساءة المعاملة ،الهمال
ا ل ستغل ل
أحرصاو على إبالغ وكالة ( Adult Protective Servicesوكالة
التابعة Michigan Department of
خدماتحماية البالغين) لـ
( Health and Human Servicesإداةر الصحة والخدمات البشرية
ً
اإللكتروني
لوالية ميشيغان) باالتصال بهم إلكترونياعلى موقعهم
ً
 mi.gov/protectiveservicesأواالتصال بهم هاتفياعلىقمالر 855-
 ،444-3911عندما تشتبهون بوقوع إساءة معاملة ألحد أوإهمالهم أو
في:
استغاللهم
منزلخاص؛
ُ ّ
مكان غيرمرخص له (أيمنشأة مساعدةمعيشية)؛
داررعاية بديلةللبالغين؛
للم ّ
دار ُ
ين؛ أو
سن
للم ّ
ّ
صحية ُ
سنين حيث ال يكونالجاني املشتبه به
داررعاية
ً
عاية.
موظفاباملنشأة أوأن املقيم في إجاةز من دارالر

ليس هناك عذر ليقاع

ُ ّ
سوء المعاملة بالمسن ين.

أحرصوا على البلغ عن إساء ة معاملة
ُ ّ
ُ ّ
المسنين الواقعة في دور رعاية ُا ّلمسنين

تصلو
ية صحية للمسنين ،ا ا
ملة في دار رعا
لإلبالغ عن إساةء معا
بـ ( Attorney General’s Health Care Fraud Divisionقسم
بع ملكتب ا ّ
عي العا)م
ملد
لصحية التا
ية ا
حتيا في مجال الرعا
اال ل
خن على مستوى الوال ،ية 800-24-ABUSE
لخط السا
لى ا
ع
ً
نيا على البريد اإللكتروني ( @hcf
(أي  (800-242-287أو إلكترو
خال نموذج ا ى
نت ( mi.
لشكو عبر اإلنتر
 )michigan.govأومن ل
.(gov/agcomplaints

فريق العمل المعني بشؤون
ُ ّ
إساء ة معاملة المسن ين

Michigan Attorney General
Health Care Fraud Division
P.O. Box 30218
Lansing, MI 48909

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

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

ُ ّ
إساءة معاملة المسنين

شاهدوا واقعة الساءة

فريق العمل

إساء ة المعا ملة

ساء
ميشيغا ضحية إل ة
ن
لسن في
يقع أكثرمن 73,000من كبار ا
ملة كبار السنّ .
يتعرضون لألذى واإلهمال واالستغالل ويعا ن
نو
معا
منها .
ً

إن أعراض إساءة معاملة املُ ّ
جهو
سنين وعالجها معقدة وتتطلب دا
متضافر ملواجهة هذه املشكلة االجتماعية غيراملعترف بها والتي اليتم ّ
ة
معالجتها.
اإلبالغ عنها في كثيرمن األحيان و
سسات
ولهذه األسباب قمنا باستقطاب العشرات من املنظمات واملؤ
التحدّ
من مختلف دروب الحياة للعمل بشكل تعاوني ملواجهة هذا ي
معالجته.
و

العلمات الجسدية ا ُلمنذرة بوقو ع

ّ
إساء ة معاملة ا ُلمسنين أو إهمالهم أو استغل لهم

ذى
ذى أو التهديد بإلاقح األ
إلاقح األ
من قبل شخص آخر.

بصحة أو رفاهية شخص بغال

ا لهما ل
ذاء
عدم القدرة أو اإلخفاق في توفير الغ
ك.
والرعاية الطبية ،وما إلى ذل

س،
الكافي ،واملأوى ،وامللب

ا ل ستغل ل

إلى

متهم
لعبث بكرا
تهم أو ا
يد ممتلكا
لسن أو تبد
يط أمولا كبار ا
تفر
شيا مايةد
نهم أ ء
ملتهم كأ
على سبيل املثال ،اإلذال،ل معا
لشخصية (
ا
يد من اإلنسانية)من قبلشخص
لقيمة التجر
(تشيؤ)،تقليل ا ،
ر.
آخ

العلمات العاطفية والسلوكية ا ُلمنذرة بوق وع
ّ
إساء ة معاملة ا ُلمسنين أو إهمالهم أو استغل لهم

العطش الشديد وجفاف الجسم أوفقدان الوزن
بشكل غيرعادي

ّ
ّ
النو
تغيرات شاذة في السلوك أوأنماط م

جهز الطبية املساعدةعلى
فقدان األدوية أو األ ة
كة
الحر

االنقطاع عن األنشطةالعادية

تقرحات غير ّ
إصابات أو ّ
رة
مبر

االنعزال عن األصدقاء أو األ ة
سر واألقابر

ّ
معيشية غيرصحية أوسوء النظافة
ظروف
الشخصية

ف
ازدياد القلق أو الخو

عدم مالحقة االحتياجات الطبية أوعدم الذهابإلى
مواعيدطبية

جو "القائم
التر ّدد في اإلفصاح عن نفسه أثناء و د
بتقديمالعناية"

*مطبوع بإذن من ( National Center on Elder Abuseاملركزالوطني املعني بشؤون إساءة معاملةاملسنين)

وجوب التوثيق وا لبلغ عنها
أحرصاو على التقاط الصور الفوتوغرافية وكتابة املالحظات حول :ة ّ
ماهي
ً
األشياء التي قمتم بمالحظتها ،ومتى كان ذلك ،و َم ْن كان موجودا معكم،أيو
معلومات أخرىقد تكون
مفيدة.
ً
ّ
أحرصاو على اإلبالغ فوراعن الوقائع املرتكبة في أماكن رعاية ُمرخص لهاإلى
مدير التمريض أو املمرضة املسؤولة (في داررعايةصحية
املسؤول اإلداري أو ة
للم ّ
ّ
سنين) ،أو مديرمنشأة شؤون رعاية املقيمين ( في داررعاية بديلةللمسنين
البالغين).
واألشخاص
ً
أحرصاو على اإلبالغ فوراعن األوضاع التي تسريعليها هذه األمور
شر
( Adult Protective Servicesقسمخدمات حماية البالغين)؛ طة
الوالية و/أو الشرطة املحلية؛ Attorney General Health Care Fraud
( Divisionقسم شؤون االحتيال في الرعاية الصحية بمكتب ّ
املدعيالعام)؛
( Long Term Care Ombudsmanأمين املظالم لشؤون الرعاية طويلة األمد)،
و ( Department of Insurance and Financial Servicesإداةر شؤون التأمني
والخدماتاملالية).

العلمات الما ّلية ا ُلمنذرة بوقو ع

إساء ة معاملة ا ُلمسنين أو إهمالهم أو استغل لهم
ُ
فواتيرغير ّ
امل ّ
الر
سن إنذارات بحبس هن
مسددة (استالم
باء)
العقاري وقطع الكهر
ّ
تغيرات شاذة في أنماط صرف املال (زيادة فيعمليات
ّ
الصراف اآللي ،أوشيكات مدفوعة
أجهز
السحب من ة
ً
لـ ( Cashنقدا) أو أرقامها التقع ضمن ترتيبتسلسل
أرقام الشيكات املصروفة).
فقدان أدوات منزلية (ميراثات عزيزة ،أدواتباهظة
الثمن ،أوأشياء ثمينة أخرى)
ّ
تغيرات غيرمتوقع حدوثها في الوصايا أو صكوكامللكية
ُ
(تغييرالوريث على الحجة العقارية و/أو الوصية ملنفعة
"صديقجديد")
ُ
شراء أشياء كبيرة ال يستخدمها املسن (سيارات عندالما
ُ
قت
يستطيع املسن قيادة السيارة ،شراء املشاركة بالو في
ن ُ
وحدة عقارية سياحية عندما يكو املسن قعيد منزله).

