للتواصل معنا

فيفتي فوروارد

االنتصار على الجريمة

اما ،وتعيش في مقاطعة ديفيدسون ،وكنت ضحية إساءة أو
استغالل أو أي جريمة أخرى ،اتصل بـ
FiftyForward Victory Over Crimeعلى الرقم
 * 3417-743-615للحصول على مساعدة مجانية.
اطلع على المزيد من المعلومات حول برامج االئتالف على
tncoalition.orgأو اتصل على الرقم -386-615
9406

إنهاء إساءة معاملة المسني

قصصنا
تم تأسيس فيفتي فوروارد في عام  ،1956وهي تؤثر سنويا على
حياة أكثر من  20000فرد – من كبار السن واألطفال والعائالت في
والية تنيسي الوسطى ،وذلك من خالل سبعة مواقع ومجموعة متنوعة
من البرامج في مقاطعتي ديفيدسون وويليامسون  ،توفر فيفتي
فوروارد فرص اإلغناء للبالغين من سن  50وما فوق إلبقائهم
منخرطين في عيش حياتهم كما ينبغي.
ينشط االئتالف ضد العنف المنزلي والجنسي منذ أوائل الثمانينيات.
وتتمثل مهمته في وضع حد للعنف المنزلي والجنسي في حياة سكان
والية تنيسي وتغيير المواقف والمؤسسات المجتمعية التي تعزز العنف
وتتغاضى عنه ،وذلك من خالل إقحام السياسة العامة والتعليم
واألنشطة التي تزيد من قدرة البرامج والمجتمعات على معالجة هذا
العنف.

يمول هذا المشروع جزئيًا من خالل اتفاقية مع والية تنيسي .إلى
جانب تمويل إضافي مقدم من طرف  United Way of Metro Nashvilleو مؤسسة
West End Homeومؤسسة  HCAو  FiftyForwardوبدعم من الجائزة رقم - 2017
 VA GX-0051التي يمنحها مكتب ضحايا الجرائم ،مكتب برامج العدالة،
وزارة العدل األمريكية من خالل مكتب ت نيسي لبرامج العدالة الجنائية .

( Victory Over Crimeاالنتصار على الجريمة) هو برنامج
مجاني يدعم كبار السن الذين وقعوا ضحية الجريمة .يساعد أخصائيو
الرعاية المشاركين على التغلب على الصدمة الناتجة عن الجرائم مثل
اإلهمال واالستغالل المالي والعنف المنزلي واالعتداء الجنسي واالحتيال
عبر البريد أو الهاتف والسطو واإليذاء الجسدي.

العالمات الكبرى
لحدوث إساءة
العالمات العاطفية والسلوكية
•
•
•
•

تغييرات غير عادية في السلوك أو النوم
الخوف أو القلق
االنعزال أو عدم االستجابة
الكآبة

يستفيد المشاركون من
• إدارة الرعاية
• خدمات الدفاع القانوني
• خدمات االستشارة
• االتصال بموارد المجتمع

العالمات الجسدية
•
•
•
•
•
•
•
•

كسور في العظام وكدمات ورضوض
الجروح أو القروح أو الحروق
تقرحات الفراش غير المعالجة
المالبس الداخلية الممزقة أو الملطخة بالدماء
أمراض منقولة جنسيا غير مبررة
قذارة أو سوء تغذية أو جفاف
وظروف المعيشية السيئة
نقص المساعدات الطبية (النظارات ،العكاز ،وطقم األسنان ،جهاز السمع
واألدوية)

العالمات المالية
•
•
•
•

تغييرات غير عادية في الحساب المصرفي أو إدارة
المال
تغييرات غير عادية أو مفاجئة في وصية أو غيرها من المستندات المالية
الفواتير غير المسددة

أشكال إساءة معاملة كبار السن:
كيفية اإلبالغ عن إساءة معاملة المسنين:
تعتمد والية تنيسي إلزامية اإلبالغ .إذا رأيت إساءة  -أو
حتى راودتك شكوك في أن شخصا بالغا
يتعرض لإلساءة أو اإلهمال أو االستغالل  -أنت
ملزم باإلبالغ عن ذلك .إذا كانت اإلساءة تمثل حالة
طارئة وتهدد حياة الشخص،
اتصل بالرقم  .911أو اتصل بالرقم األخضر لوحدة
خدمات حماية كبار السن في والية تنيسي
على 8366-277-888-1
أو اتصل بوكالة إنفاذ القانون المحلية .يمكنك أيضا زيارة

•
•

•

https://reportadultabuse.dhs.tn.g
ov/.

•

•

اإلساءة الجسدية :استعمال القوة للتهديد أو إيذاء
شخص كبي يف السن جسديا.
القانون عىل أموال
االستغالل :االستيالء غي
ي
وممتلكات أو أصول شخص ضعيف أو إساءة
ً
تعتي رسقة الهوية أيضا
استخدامها أو إخفائها .ر
ً
شكال من أشكال االستغالل.
اإلساءة العاطفية :اإلساءات اللفظية،
والتهديدات ،والرفض ،والعزل ،أو األفعال
النفس أو األلم أو
الت تسبب األلم
ي
التحقيية ي
الضيق لكبار السن.
اإلهمال :رفض أو عدم قدرة المكلفي عىل توفي
الغذاء أو المأوى أو الرعاية الصحية أو الحماية
للشخص الضعيف.
أجي
اإلساءة الجنسية :االتصال
الجنس الذي ر
ي
عليه أو خدع أو تعرض للتهديد فيه شخص
مسن ،بما يف ذلك أي شخص غي قادر عىل منح
الموافقة.

ما الذي تعنيه إساءة
معاملة المسنين؟
إساءة معاملة المسنين هي إساءة معاملة
كبار السن أو إيذائهم .يمكن أن يشمل ذلك
االعتداء الجسدي أو العاطفي أو الجنسي،
إلى جانب اإلهمال واالستغالل المالي.
يمكن للعديد من العوامل االجتماعية أن
تهيأ
الظروف إلساءة معاملة المسنين.
الشيخوخة (التحيز أو الصور النمطية
ضا دورا في
عن كبار السن) تلعب أي ً
إمكان إساءة معاملة المسنين .من خالل
تغيير هذه العوامل المؤثرة ،يمكننا منع
إساءة معاملة كبار السن والتأكد من
حصول الجميع على فرصة االزدهار
مع تقدمنا في العمر.

