مساعدة كبار السن في تجنب اإلساءة المالية

ما هي اإلساءة المالية للمسنين ؟
نحن نعلم أن األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  50عاما ً معرضون لخطر اإلساءة المالية واالحتيال والتزوير.ويسمى هذا
باإلساءة المالية للمسنين .تنطوي اإلساءة المالية على االستخدام غير القانوني أو غير المناسب ألموال شخص ما أو ممتلكاته من
قبل شخص آخر تربطه به عالقة.ويمكن أن يتخذ هذا النوع من أنواع اإلساءة أشكاالً متعددة ويحدث ألي شخص ،وغالبا ً ما يبدأ
ألشخاص أصغر سنا ً بكثير مما قد تعتقد.

األشكال الشائعة لإلساءة المالية للمسنين
يمكن أن تتخذ اإلساءة المالية للمسنين أشكاالً متعددة ويمكن أن تشمل أعماالً أو تهديدات متكررة أو لمرة واحدة أو حتى عدم اتخاذ إجراءات.
فيما يلي بعض أكثر أنواع اإلساءة شيوعا ً:
إساءة استخدام التوكيل الرسمي

الضغط والتهديدات والترهيب.

التزوير واالحتيال

مخول
يمكن أن يحدث هذا عندما يأخذ شخص ّ
(محاميك) أموالك أو ممتلكاتك لنفسه.

يحدث هذا عندما يحاول شخص ما إجبارك على
التوقيع على نقل ممتلكاتك له أو مطالبتك بأن يكون في
الوصية.

يحدث هذا عندما يحاول شخص ما عمدا ً كسب ثقتك
من أجل سرقة أموالك.

إساءة استخدام االتفاقيات العائلية

االستخدام غير الصحيح لألموال

االبتزاز العاطفي

يحدث هذا عندما يتم خرق أي اتفاقيات غير رسمية
لديك مع العائلة حول المال أو الممتلكات أو
االستفادة منها.

يحدث هذا عندما ينفق شخص ما سمحتَ له بالوصول
إلى أموالك بطريقة مختلفة عن المتفق عليها.

يحدث هذا عندما يقوم شخص ما بعمل تهديدات من
أجل الحصول على منفعة مالية  -مثل رفض الوصول
إلى األحفاد ما لم يتم منحه قرض.

عدم الصبر بشأن الوراثة

الضمان ال يسير على ما يرام

عدم توفير الرعاية الموعودة

يحدث هذا عندما يشعر البالغون ،غالبا ً أفراد األسرة،
بحقهم في الحصول على أموالك وممتلكاتك وقد يتسبب
ذلك في محاولة أخذها منك.

في بعض األحيان ،على الرغم من عدم وجود نية
سيئة ،فإن ضمان قرض ال يسير على ما يرام وينتج
عنه فقدان منزلك أو ممتلكاتك األخرى.

يحدث هذا عندما ينهار ترتيب ألحد أفراد األسرة
لتوفير الرعاية لك.

من هم عرضة للخطر؟
بينما يمكن أن تحدث اإلساءة المالية للمسنين ألي شخص ،إال أن هناك مجموعات معيّنة معرضة لخطر أكبر.
وهذه تشمل:
– األشخاص الذين هم وحدهم أو المعزولين
–  األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية أو العقلية

–  األشخاص الذين لديهم فهم محدود للمال بسبب –  األشخاص الذين يعتمدون على اآلخرين
لرعايتهم
إما قيود اللغة أو الحواجز الثقافية
–  األشخاص من مجتمعات + LGBTIQ

–  األشخاص الذين تعرضوا ألنواع أخرى من
سوء المعاملة في الماضي.

تحديد اإلساءة المالية
التعرف على اإلساءة المالية للمسنين وتحديدها ألنها غالبا ً ما تكون مخفية أو يت ّم التقليل من شأنها.
على الرغم من انتشارها ،قد يكون من الصعب
ّ
لهذه األسباب ،من الشائع أن يشعر الناس بالحرج والصراع واالرتباك عند الحديث عن اإلساءة المالية .غالبا ً ما يصعب على األشخاص الذين يتعرضون لإلساءة
المالية التعرف عليها والسيطرة عليها و/أو االعتراف بها ألنفسهم واآلخرين.

عالمات التحذير التي يجب النظر فيها:
1.

2.

3.

هناك سحوبات نقدية ال معنى لها

تجعل حواجز اللغة من الصعب عليك الفهم

لديك بيانات بنكية مفقودة أو مربكة

A

4.

5.

6.

تشعر بالترهيب أو التحكم من قبل شخص ما وتعتقد
أنه يجب عليك فعل ما يقوله شخص ما

يرافقك شخص ليس لديه سلطة على أموالك إلى البنك
لسحب األموال

شخص آخر يمأل نماذج البنك نيابة عنك

خط الهاتف إلساءة معاملة المسنين
إذا كانت لديك أية مخاوف ،فيرجى االتصال
بـ.ELDERHelp (1800 353 374)1800
هذا هو رقم هاتف اتصال مجاني يوفر
المعلومات والمشورة بشأن إساءة معاملة
المسنين .ستتم إعادة توجيهكم تلقائيا ً إلى خدمة
خط الهاتف القائمة في منطقتكم .لقد ت ّم إنشاء خط
الهاتف بالتعاون مع حكومات الواليات واألقاليم.

ال تُعتبر خطوط الهاتف الخاصة بإساءة معاملة
المسنين خدمات دعم لألزمات ،كما تختلف
ساعات العمل والخدمات عبر المواقع.

لمزيد من المعلومات حول اإلساءة المالية
للمسنين والتزوير واالحتيال ،يمكنكم تنزيل دليل
 Safe and Savvyمن موقع .CommBank

إذا كان لديكم أي مخاوف بشأن أموالكم ،فيرجى
إخبار البنك الذي تتعاملون معه .يمكن لمديركم
المحلي التحدث معكم على انفراد إذا كنتم
ترغبون في ذلك.

مالحظة :هذا المستند متوفر
بلغات أخرى.
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