
قصص شائعة

وأصول  مال  استخدام  يُساء  أن  يمكن  أين 
كبار السن

باتخاذ  الأستراليين  السن  كبار  العديد من  يقوم  في كل يوم 

يقوم  ما  غالًبا  للأسف،  أصولهم.  أو  أموالهم  تهدد  قرارات 

أفراد الأسرة بالضغط على كبار السن في اتخاذ هذه القرارات 

السيئة. الحالت الشائعة التي قد تعرّض أموالك للخطر هي:

إقراض المال للعائلة أو الأصدقاء	 

 توقيع مستندات مصرفية تجعلك مسؤوًل عن قرض 	 

شخص آخر )مثًل ضمان أو رهن مؤّمن على منزلك(

ل 	  عندما  آخر  لشخص  المصرف  من  المال   اقتراض 

تحصل على فائدة مالية من هذا القرض

إقراض المال لأعمال عائلتك أو أصدقائك التجارية	 

على 	  ذلك  يؤثر  كيف  فهم  دون  المال  عن   التخلي 

يمكنك  التي  القرارات  على  أو  التقاعدي  معاشك 

اتخاذها المتعلقة بخدمات رعاية المسنين

 إيداع المال في حساب مصرفي مشترك دون أي قيود على 	 

كيفية سحب الأموال

 إعطاء شخص آخر السلطة لتشغيل الحسابات المصرفية 	 

)Centrelink( أو إدارة مدفوعات سنترلينك

إذا 	  أو سكن مشترك، خاصة  ثمن شقة  منزلك ودفع   بيع 

كان هذا ينطوي على وعود قدمتها عائلتك لتوفير الرعاية 

الجسدية لك وأنت تتقدم في السن

 عدم الحصول على مشورة قانونية خاصة بك قبل التوقيع 	 

على وثيقة قانونية )وكالة دائمة( تتعلق بقضاياك المالية

سنترلينك 	  دفعات  شخص  يستلم  أن  على   الموافقة 

)Centrelink( مقابل العتناء بك ولكنك ل تتلقى الرعاية 

الكافية

نترنت، أو الهاتف أو الطارقين 	   التحايل عليك من خلل الإ

على الباب.

الحفاظ على الأموال والأصول آمنة

هذه المعلومات مستمدة من الخدمة القانونية وخدمة الدعم للمسنين في مركز كاكستون القانوني. تمّول حكومة الولية هذه الخدمة 

همال من قبل أفراد أسرهم أو  التي توفر خدمات قانونية واجتماعية مجانية وسرية لكبار السن لمساعدتهم على التعامل مع الأذى أو الإ

أصدقائهم الموثوقين. 

حة وقائع
صف

حة وقائع
كيفية الحصول على المساعدة المجانية — خطوة خطوةصف

قد تكون إساءة المعاملة مالية، أو شفهية، أو عاطفية أو جسدية أو مزيًجا منها. وغالًبا ما يكون من الصعب 

الحديث عن هذه المشاكل، ومن الشائع أن نشعر بالخجل إزاء ما يحدث. إذا كنت قلًقا أو خائًفا وتريد أن تعرف 

خياراتك لتحسين وضعك، يمكنك التصال على خط الهاتف على مستوى الولية 192 651 1300 وطلب المساعدة.

إساءة معاملة كبار السنإساءة معاملة كبار السن

Keeping money and assets safe - Arabic



CAXTON LEGAL CENTRE INC.  I  2 الخدمة القانونية وخدمة الدعم للمسنين 

لماذا تسوء الأمور

للمسنين الحق في اتخاذ القرارات المالية التي تناسبهم، بما في ذلك 

كيفية التعامل مع الأموال والأصول، وكيفية إدارتها لمصلحة الأسرة إذا 

كانوا يرغبون في ذلك. لكن قد تنشأ مشاكل في حين أو في حال:

 تصبح ضعيًفا بسبب الهشاشة، أو سوء الصحة، أو العتماد على 	 

مع  التعامل  في  الخبرة  نقص  أو  والعزلة،  الوحدة  أو  الرعاية، 

الشؤون المالية، أو زيادة الرتباك، أو فقدان الشريك مؤخًرا

الصحة 	  قضايا  مثل  صعوبات  من  الأسرة  أفراد  أحد   يعاني 

دمان العقلية، أو انهيار علقة، أو البطالة، أو الإ

 من عادة الأسرة أن تتعامل مع أموالك وأصولك كأنها ملك جميع 	 

أفراد الأسرة

 لم تحصل على المشورة القانونية أو المالية الخاصة قبل اتخاذ 	 

القرارات المالية الرئيسية

ل توجد اتفاقية خطية موقعة، بل وعود شفهية فقط	 

 ل تشعر بقوة كافية أو أمان كاف لتقول "ل" للضغط الموضوع 	 

عليك

المجاهرة 	  من  التقليدية  والمجتمع  الأسرة  ديناميات   تمنعك 

بمخاوفك

لدى أفراد الأسرة توقعات حول ميراثهم أو أنهم جشعون	 

ل يوجد أحد آخر يلحظ مشاكلك وبمقدوره قول شيء	 

 الشخص الذي تثق به لمساعدتك في الشؤون المالية ل يتشاور 	 

معك حول القرارات أو ل يطلعك على المعاملت الورقية 

ل تتخذ المصارف الخطوات المتوجبة عليها لحمايتك	 

ل يُستخدم مترجم فوري للتغلب على الحواجز اللغوية لديك	 

 لم يتم وضع وثيقة الوكالة الدائمة بشكل صحيح لتجنب إساءة 	 

استخدامها من قبل الوكيل.

آمنة  والأصول  الأموال  على  تحافظ  كيف 
من إساءة الستعمال

أفضل الطرق بالنسبة لك لتحافظ على أمان مالك وأصولك هي:

محادثات 	  إجراء  خلل  من  أفضل  بشكل  المالية  شؤونك   فهم 

حولها مع الأصدقاء الذين تثق بهم، والأسرة، والخبراء الماليين، 

ومجموعات كبار السن، وهواتف المساعدة على الشؤون المالية

 	 financial( المالية  الشؤون  في  المرونة  مرشد  إلى   التحدث 

resilience worker( )لتفهم بشكل أفضل كيفية إدارة المال( أو 

مستشار مالي )للتعامل مع المشاكل المالية الناجمة عن الديون( 

قبل 	  بك  خاصة  مالية  ومشورة  قانونية  مشورة  على   الحصول 

الذي  نفسه  المستشار  إلى  تذهب  )ل  ترتيبات  في  الدخول 

يستخدمه أحد أفراد أسرتك أو صديقك(

 تأكد من أن وثيقة الوكالة الدائمة الخاصة بك تحتوي على أحكام 	 

تحميك تماًما.  يمكن للوكيل العام )Public Trustee( أو محام 

خاص مساعدتك على مراجعة هذه الوثيقة

 الإصرار على استخدام مترجم فوري، أو على حروف مطبوعة 	 

جميع  فهم  يمكنك  بحيث  مطلوب  هو  ما  كل  على  أو  كبيرة 

الترتيبات والوثائق التي تحتاج إلى توقيعك

المعلومات 	  )موظفي   )Centrelink( سنترلينك  مع   التحدث 

المالية( لتفهم كيف يمكن أن يتأثر معاشك التقاعدي أو خدمات 

رعاية المسنين الخاصة بك

وضع التفاقات العائلية خطًيا والتوقيع عليها من قبل الجميع	 

 زيارة مصرفك لمناقشة كيفية الحفاظ على أمن أموالك، وخاصة 	 

نترنت، والأرقام السرية  فيما يخص الخدمات المصرفية عبر الإ

)PIN(، والحسابات المشتركة والسلطات المعطاة لطرف ثالث.

إذا كان الإجهاد المالي أو الضغوط العائلية تبقيك مستيقًظا في الليل، 

مستشار—  إلى  إحالة  عن  واسأل  الأمر  هذا  حول  طبيبك  مع  تحدث 

الإجهاد قد يجعل من الصعب البقاء في صحة جيدة.

قد تعاني من خسارة مالية لأن شخًصا تثق به ارتكب عمًل خاطًئا. يمكنك 

االتصال  جهات  في  المدرجة  الخدمات  من  مساعدة  على  الحصول 

المفيدة )Useful Contacts( لحماية أو استرداد أموالك.
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أين تحصل على المساعدة المجانية
 الخدمة القانونية وخدمة الدعم للمسنين

SENIORS LEGAL AND SUPPORT SERVICE

 في مركز كاكستون القانوني للمشورة القانونية ودعم العمل 

الجتماعي واستقطاب الدعم

هاتف: 6333 3214 )07(

 وحدة الوقاية من إساءة معاملة المسنين

ELDER ABUSE PREVENTION UNIT

هاتف: 192 651 1300

 ADA AUSTRALIA أ. د. أ. أستراليا

 للمساعدة في المجاهرة بحقوقك في اتخاذ القرار أو بمخاوفك 

فيما يتعلق بخدمات رعاية المسنين

هاتف: 338 818 1800 أو 6000 3637

DIVERSICARE دايفرسيكير

 للحصول على المساعدة في خدمات الرعاية المنزلية الجيدة 

للأشخاص المتنوعين ثقافًيا ولغويًا

هاتف: 377 348 1300

FINANCIAL COUNSELLORS المستشارون الماليون

للمساعدة في مشاكل الديون الشائعة

هاتف: 007 007 1800 

POLICE LINK رابط الشرطة

هاتف: 44 14 13 أو 000 للطوارئ

PUBLIC TRUSTEE OF QUEENSLAND الأمين العام لولية كوينزلند

لصياغة الوصايا المجانية والوكالت الدائمة )مقابل رسوم(

هاتف: 044 360 1300 

 خدمه الترجمة الفورية الهاتفية

TELEPHONE INTERPRETING SERVICE

هاتف: 50 14 13

OFFICE OF THE PUBLIC GUARDIAN مكتب الوصي العام

 لدعاءات إساءة المعاملة ضد شخص بالغ يعاني من خلل في 

قدرته على اتخاذ القرار

هاتف: 187 653 1300

 استقطاب الدعم في كوينزلند شركة مدرجة

QUEENSLAND ADVOCACY INCORPORATED

عاقة. للمساندة القانونية لذوي الإ

هاتف: 582 130 1300 

QUEENSLAND LAW SOCIETY جمعية القانون في كوينزلند

للحصول على تفاصيل التصال بمحامين خاصين

هاتف: 757 367 1300

SENIORS ENQUIRY LINE خط استفسار كبار السن

عندما تحتار إلى أين تذهب بسؤالك أو مشكلتك

هاتف: 500 135 1300

مركز كاكستون القانوني شركة مدرجة

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لمركز كاكستون القانوني شركة مدرجة

1 شارع مانينغ

جنوب بريزبن، كوينزلند 4101

هاتف: 6333 3214 )07(

فاكس: 7483 3846 )07(

www.caxton.org.au :لكتروني الموقع الإ

اسُتحدثت هذه النشرة في شباط/فبراير 2019.

رفع المسؤولية
 الغرض من صحيفة الوقائع هذه تقديم المشورة العامة فقط ول ينبغي استخدامها كبديل للمشورة القانونية. في حين بُذل كل جهد ممكن لضمان الدقة وقت 

التحرير، فإن القانون معّقد ويتغير باستمرار.
 ل تُقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة، مالية كانت أو غير ذلك، يعاني منها أي شخص يتصرف بحسب المعلومات الواردة في هذا المنشور أو التي 

أُغفلت عنه أو يعتمد عليها.


