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I NTRODUCTION

T

his booklet is designed to educate immigrant seniors about
elder abuse and their rights to take action to end abuse.
This booklet displays in six languages (English, Arabic,
Chinese, Punjabi, Spanish and Vietnamese).
This provincial partnership would like to thank those individuals
who took part in focus group discussions/key informant
interviews and those people who provided assistance throughout
the process which made this educational material possible.

Copyright© 2012, Calgary Chinese Elderly Citizens' Association
This material may be copied, downloaded and distributed for non-profit public education
purpose and subject to inclusion of this copyright notification.
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Say NO to ELDER ABUSE
   “”(Chinese)
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Nói "KHÔNG" với Ngược Đãi Người Cao Tuổi (Vietnamese)
Quyển sách nhỏ này được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn cho
người di dân cao tuổi về vấn đề ngược đãi người cao tuổi cũng như
giúp họ hiểu họ có quyền được hành động để chấm dứt hình thức
ngược đãi này. Quyển sách nhỏ này được viết bằng 6 ngôn ngữ (Anh,
Ả-Rập, Trung Quốc, Ấn Độ (Punjabi), Tây Ban Nha và Việt Nam).
Chương trình hợp tác tiểu bang biên soạn quyển sách này xin chân
thành cảm ơn các cá nhân đã tham gia các buổi hội thảo thăm dò ý
kiến / phỏng vấn cung cấp thông tin cũng như các cá nhân đã hỗ trợ
chượng trình trong suốt quá trình thực hiện tài liệu giáo dục này.
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Say NO to ELDER ABUSE
Diga “NO” al Maltrato al Anciano (Spanish)
Este folleto está diseñado para educar a los inmigrantes de la tercera
edad acerca del maltrato al anciano y sus derechos; para tomar
acciones y dar solución a este problema. El folleto se presenta en seis
idiomas (Inglés, Árabe, Chino, Punjabi, Español y Vietnamés).
Esta asociación provincial quiere agradecer a quienes tomaron parte en
los grupos de análisis, en las entrevistas y discusiones con informantes
claves, y a todas aquellas personas que prestaron su ayuda durante el
proceso para hacer posible la preparación de este material educativo.

(Arabic) ﻗﻞ "ﻻ" ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﭼﺴﻨﻴﻦ
 ﺳﻮٍء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﭼﺴﻨﻴﻦ8ﺗﻢ ﺗﺼﻤﭼﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻟﺘﻌﺮلﺎﻳرﻒ ﻛﺒﺎ? اﻟﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﭼﻬﺎﺟﺮلﺎﻳرﻦ ﺣﻮ
 ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻓﻲ ﺳﺖZ لﺎﻳرﻌﺮ. اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻻﻋﺘﺪاٍءzﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ اﺗﺨﺎ| اﻹﺟﺮاٍءا
.(اﻻﺳﺒﺎﻬﻧﻴﺔ اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ٬  اﻟﺒﻨﺠﺎﺑﻴﺔ٬اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ٬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٬  )اﻻﻬﻧﺠﻠﻴﺰلﺎﻳرﺔzﻟﻐﺎ
 ﺗﻮد ﻫﺬ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﭼﻴﺔ ان ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺠﺰلﺎﻳرﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬلﺎﻳرﻦ ﺳﺎﻫﻤﭼﻮا ﻓﻲ ﺗﻌﻤﭼﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎ
اﻟﺠﻤﭼﺎﻋﻲ  اﺳﺘﻄﻼ اﻟﺮ ﻷﻟﺌﻚ اﻟﻨﺎس اﻟﺬلﺎﻳرﻦ ﻗﺪﻣﻮا اﻟﻤﭼﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﭼﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﭼﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬ اﻟﻤﭼﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﭼﻴﺔ ﻣﻤﭼﻜﻨﺔ

(Punjabi)
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A. AWARENESS
1. Isolation/neglect
You have the right to food/safe environment/basic needs

•

/

//

•

Sự nhận biết
Tình trạng cô lập / bỏ mặc
Quý vị có quyền được cung cấp thức ăn / được sống trong môi
trường an toàn / được đáp ứng các nhu cầu cơ bản

•

Concientización
Aislamiento/negligencia
Usted tiene derecho a alimentación/ un ambiente seguro/
cubrir sus necesidades básicas.

•
•

2. Verbal abuse / threats
Say “NO” to verbal abuse and threats

•  /


“”

•

Ngược đãi / hăm dọa bằng lời nói
Nói “KHÔNG” với ngược đãi / hăm dọa bằng lời nói

•

Maltrato verbal/amenazas
Diga “NO” al maltrato verbal y a las amenazas

 اﻟﺘﻬﺪلﺎﻳرﺪا/ • اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ
ﻗﻞ "ﻻ" ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﺘﻬﺪلﺎﻳرﺪا

•
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A. AWARENESS
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A. AWARENESS
3. Financial abuse
Think before you sign agreement and
delegate banking arrangement

• 




•

Ngược đãi tài chánh
Suy nghĩ cẩn thận trước khi quý vị ký thỏa thuận và ủy quyền
giao dịch với ngân hàng cho người khác

•

Abuso Financiero
Piense antes de firmar un acuerdo y delegar sus gestiones
bancarias

• اﻻﺳﺘﻐﻼ اﻟﻤﭼﺎﻟﻲ
* ﺷﺨﺺ ﺑﻤﭼﻌﺎﻣﻼﺗﻚ اﻟﻤﭼﺼﺮﻓﻴﺔ+  ﺗﻔﻮلﺎﻳرﺾ+ ٬0* اﺗﻔﺎ+ ﻓﻜﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ

•

4. Physical abuse
Say “NO” to physical force that could harm you.
The law protects you from physical abuse

• `a

bcdefghijkl"。mnopjqr`a

•
•

Ngược đãi bằng bạo lực
Nói "KHÔNG" với bạo lực vì nó có thể làm tổn thương quý vị. Pháp
luật bảo vệ quý vị khỏi ngược đãi bằng bạo lực
Maltrato físico
Diga "NO" a la fuerza física que pueda causarle daño. La ley
le protege contra el maltrato físico.

*• اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪ
* اﻟﻘﺎﻬﻧﻮن لﺎﻳرﺤﻤﭼﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪ٬ ن ﺗﻀﺮ ﺑﻚ+  اﻟﺒﺪﻬﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ لﺎﻳرﻤﭼﻜﻦ:ﻗﻞ "ﻻ" ﻟﻠﻘﻮ

•
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A. AWARENESS
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B. P ROTECT YOUR WELL-BEING
1. Maintain physical/mental health

•

'*+,-.
0123+,-4.

•
•

Bảo vệ trạng thái an toàn thể chất và tinh thần của bạn
Duy trì sức khỏe thể chất / tinh thần
Proteja su bienestar
Conserve su salud física y mental

• إﺣﻤﭼﻲ ?اﺣﺘﻚ

 اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ/ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻬﻧﻴﺔ
•

2. Make more friends

•

!"#$%&

•

Kết thêm bạn

•

Haga más amigos

• إﻛﺴﺐ اﻟﻤﭼﺰلﺎﻳرﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎٍء
•
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B. P ROTECT YOUR WELL-BEING
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B. P ROTECT YOUR WELL-BEING
3. Join community events

• 56789:
•

Tham gia các sự kiện cộng đồng

•

Vincúlese a eventos en la comunidad

• إﻬﻧﻀﻢ اﻟﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎ اﻟﻤﭼﺠﺘﻤﭼﻌﻴﺔ
•

4. Protecting yourself

• ';<=+>?@
•

Bảo vệ chính mình

•

Protéjase a sí mismo

اﺗﻚH • إﺣﻤﭼﻲ
•
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B. P ROTECT YOUR WELL-BEING

11

C .UNDERSTAND YOUR RIGHTS IN CANADA
1. Watch TV/Radio/Newspaper for information

•

 !"#$%&'
()*+,/-.01/*234567

•

Hiểu biết về quyền của quý vị ở Canada
Xem TV / Nghe radio / Đọc báo

•

Entienda sus derechos en Canadá
Obtenga información de la TV/radio/periódicos

• إﻓﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻚ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا
•

2. Know about human rights / laws, etc.

•

stS /mnuu

•

Hiểu biết về nhân quyền / pháp luật, v…v…

•

Conozca sobre los derechos humanos/leyes, etc.

. إﻟﺦ٬ اﻟﻘﻮاﻬﻧﻴﻦ/ اﻹﻬﻧﺴﺎن0• ﻋﻦ ﺣﻘﻮ
•
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C .UNDERSTAND YOUR RIGHTS IN CANADA
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D. ATAKE ACTION TO END ABUSE

SK FOR HELP, YOU ARE NOT ALONE.

1. Talk to friends/relatives
ABCD﹐FG
KLM:﹐NO
PQ%&/RS

HIJ !

Yêu cầu giúp đỡ, Quý vị không đơn độc!
Hãy hành động để chấm dứt ngược đãi
Nói ra cho bạn bè / thân nhân biết
Pida ayuda, ¡usted no está solo!
Tome acciones para terminar con el maltrato
Hable con amigos/parientes

اﺗﺨﺬ اﻹﺟﺮاٍءا اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻌﻨﻒ
 اﻷﻗﺎ?ب/  ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎٍءMﺗﺤﺪ

2. Talk to community agencies
PQ78TU
Trình bày với các cơ quan trong cộng đồng
Comuníquese con agencias de apoyo a la comunidad

 ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻ اﻹﺟﺘﻤﭼﺎﻋﻴﺔMﺗﺤﺪ
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D. ATAKE ACTION TO END ABUSE

SK FOR HELP, YOU ARE NOT ALONE.
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D. ATAKE ACTION TO END ABUSE

SK FOR HELP, YOU ARE NOT ALONE.

3. Talk to professionals/faith leaders

• PQXYZ[/\]^_`
•

Trình bày với các nhà chuyên môn / đại diện tôn giáo

•

Hable con profesionales/líderes religiosos

 ?ﺟﺎ اﻟﺪلﺎﻳرﻦ/  إﻟﻰ اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦM• اﻟﺘﺤﺪ
•

4. Report to police

• VW
•

Báo cảnh sát

•

Reporte a la policía

• ﺑﻠﻎ اﻟﺸﺮﻃﺔ
•
16

D. ATAKE ACTION TO END ABUSE

SK FOR HELP, YOU ARE NOT ALONE.
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E. Elder abuse is not your fault
• One-in-ten seniors experiences some form of elder abuse (Statistics
Canada)
• Incidence of elder abuse is under-reported.
• Police reported violent crime on senior in 2009 (Dept. of Justice
Canada)
- 35% were committed by a family member,
- 35% were committed by a friend/acquaintance,
- 29% were committed by a stranger
• Federal government announced to introduce tougher sentences for
those convicted of elder abuse on March 15, 2012.

¨+de¢©ª﹐«}

•
•
•

abcdefgchiijklmno+

(6pqrst)
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•
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E. Elder abuse is not your fault
Ngược đãi người cao tuổi không phải là lỗi của quý vị

•

Có một trong mười người cao tuổi trãi nghiệm một hình thức
ngược đãi người cao tuổi nào đó (Thống kê Canada)

•

Số trường hợp ngược đãi người cao tuổi được báo cáo là thấp hơn
so với thực tế

•

Cảnh sát báo cáo số vụ hành hung người cao tuổi trong năm 2009
(Bộ Tư Pháp Canada)
- 35% được thực hiện bởi một thành viên trong gia đình,
- 35% được thực hiện bởi một người quen / bạn,
- 29% được thực hiện bởi người lạ

•

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2012, Chính phủ liên bang đã thông báo
sẽ áp dụng các bản án cứng rắn hơn đối với những cá nhân bị kết
tội ngược đãi người cao tuổi.

El maltrato a los ancianos no es su culpa

•

Uno de cada diez personas de la tercera edad ha experimentado
alguna forma de maltrato (Estadísticas de Canadá)

•

La incidencia del maltrato al anciano es poco denunciada

•

Según reporte policial sobre crímenes violentos contra los ancianos
en el 2009 (Departamento de Justicia de Canadá):
- 35% fueron cometidos por un miembro de la familia,
- 35% fueron cometidos por un amigo/conocido,
- 29% fueron cometidos por un extraño

•

El Gobierno Federal anunció el 15 de marzo de 2012, que
introducirá condenas severas a quienes sean sentenciados por
maltrato a ancianos.
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E. Elder abuse is not your fault

•
•
•

•

•
•
•

•
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Hidden in the Cultural Fabric:
Elder abuse and neglect in ethno-cultural communities in Alberta

Partners:
• Calgary Chinese Elderly Citizens' Association
• Calgary Connecting Seniors Cultural Council
• Golden Circle Senior Resource Centre, Red Deer
• Medicine Hat Women's Shelter Society
• The City of Calgary, Seniors Services Division
• The City of Edmonton, Edmonton Elder Abuse Intervention Team
• The City of Lethbridge, Community and Social Development
• University of Calgary, Faculty of Social Work
Community Resources
• Emergency:
• Any Shelter in Alberta:
• Calgary Chinese Elderly Citizens’ Association
• Calgary Elder Abuse Resource Line (24 hours)
• Edmonton Seniors Abuse Help Line (24 hours)
• Lethbridge Senior Citizens Organization
• Medicine Hat Community Response to Abuse
and Neglect of Elders (CRANE) (24 hours)
• Red Deer, Helping Elder Abuse Reduction
(H.E.A.R.) in Central Alberta (24 hours)
• Alberta Family Violence Info Line (24 hours)
• Health Link Alberta (24 hours)
• Office of the Public Guardian
• Office of the Public Trustee

–911
– 1-866-331-3933
– 403-269-6122
– 403-705-3250
– 780-454-8888
– 403-320-2222 (Ext. 25)
– 403-529-4798

– Toll-free: 1-877-454-2580
– Toll-free 310-1818
– 1-866-408-5465
– 1-877-427-4525
– 780-427-2744 (Edmonton)
– 403-297-6541 (Calgary)
Toll-free from anywhere in Alberta:
– Toll Free 310-0000
– 1-888-357-9339
• Protection for Persons in Care
• Alberta Elder Abuse Awareness Network: http://www.albertaelderabuse.ca

You’re not alone, help is Available!
 

﹐!

Quý vị không đơn độc – Luôn có sự giúp đỡ dành cho quý vị!

Usted no está solo, hay ayuda disponible!

!  ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﭼﻴﻊ: اﻟﻤﭼﺴﺎﻋﺪ٬ﻟﺴﺘﻢ ﺣﺪﻛﻢ
!

For local resources
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