اإلختطاف

 الحجز او اإلعتقال بالقوة )او اي وسيلة اخرى
لزرع الخوف( الي مسن او راشد متكل حيث
يتم نقله )ھا( الى مكان آخر ضد ارادته )ھا(.

ألترك \ اإلھمال

 تھرب اي شخص كان اخذ على عاتقه مسؤولية
تامين العناية الي مسن او راشد متكل من
القيام بالواجب.

العزلة

 السجن المزيف
 استعمال ضوابط جسدية لمنع اإلتصال بالزوار
 منع المسن او الراشد المتكل من استالم البريد
او المكالمات الھاتفية او اإلتصال بالعائلة
واألصدقاء او باالشخاس القلقين.

ما ھي المساعدة المتوفرة ؟







المساعدة بتامين المسكن
جدولة تقديم الوجبات
المساعدة بايجاد العناية الطبية
ترتيب النقليات
تقييم الممرضين
المساعدة بايجاد الخدمات الطبية والصحة
العقلية

انواع االساءة

مھمة "خدمات حماية البالغين":

االساءة الجسدية والجنسية

المحافظة على صحة و سالمة االشخاص المسنين
و الراشدين المتكلين في المجتمع في بيئة اقل تقييدا.

 االساءة الجسدية او االذى الجسدي يتراوح بين
الرضوض والخدوش والموت.
 االساءة الجنسية تشمل التحرش الجنسي الغير
مرغوب بما فيه التصرف الھجومي عن طريق
االكراه و التھويل واستعمال القوة و التخويف.

اساءة استعمال الضوابط

 ال يسمح بحجز المتأذيين في غرف او تقييدھم
بالربط او اعطاءھم االدوية فوق اللزوم .بامكان
الطبيب فقط اصدار الوصفات للكوابح.

البرنامج:
ان برنامج "خدمات حماية البالغين" )  (APSھو
جزء من دائرة الصحة و الخدمات االنسانية في
اقليم ساكرامنتو ,قسم خدمات المسنين والراشدين.
ھذا البرنامج يتسلم التقارير عن إساءة المعاملة
للمسنين والراشدين و يجري التحقيقات االجتماعية
الالزمة في التقارير ويتدخل اذا اقتضت الحاجة
والضرورة.

من نخدم :


االھمال

 ھو تخلف المولج بالعناية عن القيام بتزويد
الحاجات الضرورية كاألكل والمشرب والعناية
الشخصية والمأوى و العناية الطبية.

االھمال الشخصي

 عجز المسن او الراشد المتكل عن تامين
الحاجات الضرورية كاألكل والمشرب والعناية
الشخصية والمتابعة الطبية والشؤون التجارية
والحماية.

االساءة المالية

 السرقة او اساءة استعمال االموال و
وبطاقات المصارف والممتلكات.
 توقيع المستندات باالكراه.



مقيمي كاليفورنيا المسنين ما فوق ال  65سنة و
الراشدين المتكلين ما بين  18و  64سنة
العاجزين عقليا وجسديا.

لالعالم عن االساءة في مراكز العناية
الطويلة االمد يرجى االتصال ب :
خدمات المراقبة لشمال كاليفورنيا
(916) 376-8910

لإلعالم عن اإلساءة يرجى
اإلتصال بالرقم:

(916) 874-9377

)(916
874-9377
 - 711كاليفورني

ا تقوي

ة الخدم

لإلعالم عن الإلشتباه باإلساءة يرجى اإلتصال ب
)  (APSعلى الرقم:

 - 711كاليفورني

ة

ان اخفاق المقررين المفوضين عن
التصريح عن اإلساءة يعتبر جنحة.

ا تقوي

ة الخدم

ة

لإلعالم عن جريمة قيد التنفيذ او عن وضع مھدد
للحياة يرجى اإلتصال ب911 :

مجلس محافظي إقليم ساكرامنتو





)SAS 1033 (Arabic

اي وصي على المسن او الراشد المتكل
مأجورا كان أو غير مأجور
ممارس صحي
موظف اي مركز عام او خاص يقدم العناية
للمسنين و الراشدين المتكلين
موظف وكالة "خدمات حماية البالغين" في
اإلقليم او الشرطة المحلية

 المالحظة او العلم بحضور اإلساءة الجسدية
والجنسية  ,اساءة استعمال الضوابط  ,اإلھمال
 ,اإلھمال الشخصي  ,اإلساءة المالية  ,الخطف
 ,الترك  ,العزلة.
 التصريح من اي مسن او راشد متكل عن
التعرض لإلساءة

Sacramento County
Board of Supervisors
Phil Serna, 1st District
Patrick Kennedy, 2nd District
Susan Peters, 3rd District
Sue Frost, 4th District
Don Nottoli, 5th District

المقررين المفوضين ھم:

ما يجب اإلعالم عنه :

County Executive
Navdeep S. Gill

SENIOR & ADULT SERVICES DIVISION
P.O. Box 269131
SACRAMENTO, CA 95826

 عضو العائلة او احد الجيران او االصدقاء
 اي شخص يھمه امر المسن او الراشد المتكل
 المقررين المفوضين



المجلس اإلداري إلقليم ساكرامنتو

COUNTY OF SACRAMENTO
DEPARTMENT OF
HEALTH AND HUMAN SERVICES

من يحضر التقرير ؟

+
+
+
+
+

كيفية التصريح:

 يجب على المقررين المفوضين التصريح عن
اإلساءة الى )  (APSوتقديم تقرير خطي خالل
يومين .باإلمكان الحصول على مستند التقرير
)رقم  ( SOC 341باإلتصال بالرقم-:
(916) 874-9377

