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CÀn bi‰t Çàm thoåi b¢ng ti‰ng Anh
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Có th‹ làm gì ÇÜ®c?
✧ Sº døng nh»ng dÎch vø và tài nguyên

c¶ng ÇÒng là quyŠn l®i cûa m†i ngÜ©i,
mà không phäi là s¿ bÓ thí. NhiŠu dÎch
vø giúp ngÜ©i già duy trì ª låi trong
nhà và gìn gi» chÃt lÜ®ng cu¶c sÓng.

✧ Có nh»ng t° chÙc và nhóm chuyên
cung cÃp s¿ giúp Ç« cho nh»ng ngÜ©i
chæm sóc.

✧ ViŒc ngÜ©i già tham gia vào nh»ng
hoåt Ç¶ng xã h¶i và giáo døc có th‹ có
l®i cho cä gia Çình và làm giäm s¿ cæng
th£ng, mÓi giÆn và xung Ç¶t.

✧ Bàn båc v§i m¶t ngÜ©i nào mà quš vÎ
tín nhiŒm, ví dø bác sï cûa mình.

✧ SÓng v§i gia Çình không phäi luôn luôn
là s¿ l¿a ch†n tÓt nhÃt và s¿ chia cách
có th‹ cäi thiŒn mÓi tình cäm.

✧ ñØng lÆp quy‰t ÇÎnh hay kš væn kiŒn gì
trÜ§c khi ÇÜ®c giäi thích Çàng hoàn hay
ÇÜ®c s¿ cÓ vÃn vŠ pháp lš.

✧ N‰u bÎ nguy hi‹m th‹ xác nguy cÃp thì
quš vÎ phäi g†i cänh sát.

✧ N‰u cÀn, hãy yêu cÀu có m¶t thông
ngôn viên chuyên nghiŒp Ç‹ ÇÜ®c s¿
phøc vø cÄn mÆt.

QuyŠn l®i cûa ngÜ©i già
T¿ lÆp - ÇÜ®c thÙc æn, ch‡ trú Än và chæm
sóc sÙc khÕe, sÓng trong s¿ an ninh và ª
nhà càng lâu càng tÓt.

Tham gia - Ç‹ chia sÈ ki‰n thÙc, Çóng góp
cho c¶ng Ç¶ng và nói cho chánh phû bi‰t
h† muÓn gì.

Chæm sóc - ÇÜ®c ti‰p cÆn s¿ chæm sóc và
bäo vŒ thích h®p vŠ væn hóa. ñÜ®c nhÆn
nh»ng dÎch vø Ç‹ cäi thiŒn sÙc khÕe cûa
h†. ñÜ®c s¿ tôn tr†ng vŠ nguyŒn v†ng,
chân giá trÎ và lòng tín ngÜ«ng cûa h†.

T¿ thÕa mãn - ÇÜ®c t¿ phát tri‹n nh»ng sª
thích và tham gia vào nh»ng hoåt Ç¶ng
giáo døc, væn hóa, tinh thÀn và xã h¶i.

Chân giá trÎ - khÕi bÎ s¿ båc Çãi vŠ tinh
thÀn và th‹ xác và không bÎ kÿ thÎ.



Båc Çãi ngÜ©i già là gì?
BÃt cÙ thái Ç¶ gì trong m¶t mÓi
liên hŒ tín nhiŒm mà làm håi cho
m¶t ngÜ©i già.

Ai bÎ nguy cÖ?
ViŒc båc Çãi m¶t ngÜ©i già có th‹ xäy Ç‰n
cho bÃt cÙ ai, trong m†i s¡c t¶c, m†i trình
Ç¶ giáo døc và bÓi cänh kinh t‰.

ñiŠu gì ÇÜ®c xem là s¿ Båc
ñãi NgÜ©i Già?
Båc Çãi vŠ tài chánh - sº døng tiŠn båc
ho¥c cûa cäi cûa ngÜ©i ta m¶t cách bÃt h®p
pháp hay không thích h®p.

Båc Çãi vŠ tâm lš - gây s¿ s® hãi ho¥c xÃu
h°, d†a dÅm, sÌ nhøc ho¥c hæm d†a

Båc Çãi vŠ th‹ xác - gây s¿ Çau Ç§n hay
thÜÖng tích, ví dø Çánh, tán, ngæn gi» ho¥c
cho quá nhiŠu thuÓc men.

Båc Çãi vŠ tình døc - phiŠn nhiÍu vŠ tình
døc, hành hung ho¥c làm h° thËn.

Båc Çãi vŠ xã h¶i - ngæn cän m¶t ngÜ©i

không ÇÜ®c ti‰p xúc v§i ngÜ©i thân hay
bån bè.

BÕ bê - cÓ š hay vô š không cung cÃp
nh»ng ÇiŠu cÀn thi‰t trong cu¶c Ç©i và s¿
chæm sóc.

Tåi sao chúng ta không ÇÜ®c
nghe nhiŠu hÖn vŠ viŒc này?

✧ ChÌ gÀn Çây thì s¿ båc Çãi ngÜ©i già
m§i ÇÜ®c nhìn nhÆn là có xäy ra.

✧ Nh»ng ngÜ©i gánh chÎu s¿ båc Çãi có
th‹ bÎ cô lÆp hóa.

✧ NgÜ©i ta có th‹ cäm thÃy xÃu h° khi
phäi nhìn nhÆn là m¶t ngÜ©i thân cÆn
båc Çãi h†.

✧ M¶t sÓ ngÜ©i có th‹ t¿ trách cho nh»ng
gì Çã xäy ra cho chính mình.

✧ NgÜ©i già cä có th‹ nghï là ÇiŠu Çó
không xäy ra cho ngÜ©i khác.

✧ M¶t sÓ có th‹ s® nh»ng gì có th‹ xäy ra
khi h† nói vŠ hoàn cänh cûa h†.

✧ LÓi tiêu c¿c mà c¶ng ÇÒng có th‹ Çánh
giá ngÜ©i già cä.

ñiŠu gì Çóng góp cho s¿ båc
Çãi?
✧ M¶t sÓ ngÜ©i già trª nên lŒ thu¶c hÖn

vào gia Çình vì s¿ y‰u kém, sÙc khÕe sa
sút.

✧ Gia tæng cô lÆp v§i ngÜ©i khác.

✧ Nh»ng chÜ§ng ngåi vŠ ngôn ng» và
væn hóa làm gi§i hån ki‰n thÙc vŠ
nh»ng dÎch vø ho¥c viŒc ti‰p cÆn các
dÎch vø này.

✧ Các thành viên trong gia Çình có th‹
nghï r¢ng viŒc chæm sóc cha mË già cä
là trách nhiŒm cûa mình do Çó không
chÎu nhÆn s¿ giúp Ç« bên ngoài.

✧ S¿ cách biŒt vŠ væn hóa ngày càng l§n
gi»a các th‰ hŒ trong gia Çình.

✧ M¶t thành viên trong gia Çình có th‹ bÎ
lŒ thu¶c tài chánh vào ngÜ©i già hÖn.

✧ KÈ ngÜ®c Çãi có th‹ bÎ ghiŠn ma tuš.

✧ M¶t ngÜ©i bÎ bŒnh tâm thÀn phân liŒt
có th‹ góp phÀn cho s¿ cæng th£ng cûa
ngÜ©i chæm sóc.

NgÜ©i ta Ü§c lÜ®ng r¢ng tåi Queensland có
Ç‰n 22,000 ngÜ©i trên 65 tu°i bÎ båc Çãi
bªi m¶t ngÜ©i nào Çó mà h† tín nhiŒm.


