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-

Żomm il-kon jiet tal-bank
egħek skont l-ordni u taqbilx
li xi ħaddieħor jista’ jkollu aċċess
għal flusek. Ikkunta ja lill-bank
jekk ikollok dubju.

-

Jekk ikollok aċċess għall-internet,
u jkun salv għalik li tuża l-kompjuter
biex i ex informazzjoni ta’ din
ix-xorta, fi ex fuq kliem ewlieni
bħal “abuse” (abbuż), “elder abuse”
(abbuż tal-anzjani), “violence and
safety” (vjolenza u sigurtà).

Kif pproteġi l-finanzi egħek
Dan japplika għas-sitwazzjoni egħek,
jew ta’ xi ħadd li taf?
•

M’inix permess/a li nara jew li
nkellem lill-ħbieb egħi

•

Xi ħadd fil-familja egħi
qed jheddidni

•

It- al jeħduli flusi mingħajr
ma jistaqsuni

•

Isiru deċiżjonijiet importan għalija
mingħajr il-permess egħi

Jekk dan jiddeskrivi lilek jew lil xi ħadd
li taf, jista’ jkun abbuż, tra ament ħażin
jew abbandun tal-anzjani.

Pariri biex jgħinuk pproteġi
l-finanzi egħek
-

Tħossokx taħt pressjoni biex
pprovdi flus jew tagħ assi bħal
ornamen (ċrieket, ġiżirani, eċċ.)
Tkellem ma’ xi ħadd li tkun sta’
tafda u ikseb parir indipenden
jekk ikun hemm bżonn.

-

Qabel tagħmel deċiżjonijiet
kbar dwar il-flus u l-assi egħek
fi ex parir finanzjarju u legali
indipenden minn servizzi rilevan .

-

Żomm it-Testment egħek fl-ordni.
L-anzjani għandhom jiżguraw
li jkollhom Testment magħmul
legalment li jinżamm aġġornat.

-

Self li tagħmel, agħmlu skont
il-liġi. Qabbad avukat biex jagħmel
kuntra skont il-liġi jekk ppjana
li ssellef flus lil xi ħadd anke jekk
il-persuna tkun ġi minnek.

Kif i ex l-għajnuna
Huwa importan li l-anzjani ji mu
d-dri jiet tagħhom u x’jistgħu
jagħmlu f’dak li għandu x’jaqsam
mal-finanzi, il-propjetà u l-assi tagħhom.
Huwa importan wkoll li n-nies ifi xu
pariri jekk jaħsbu li huma jew xi ħadd
li jafu qed ikun suġġe għal abbuż.

Seniors Rights Victoria hija għajnuna
bit-telefon b’xejn b’fondi tal-Gvern,
b’servizz legali u ta’ referenza.
Jekk taħseb li qed tesperjenza
jew f’riskju ta’ abbuż finanzjarju,
Seniors Rights Victoria sta’ tgħinek.
Ċempel 1300 368 821 bejn l-10am
u l-5pm mit-Tnejn sal-Ġimgħa jew ara
www.seniorsrights.org.au
Jekk ma tħossokx salv/a kkunta ja lil
Victoria Police (Pulizija f’Victoria) fuq 000
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Aﬀarijiet tal-Konsumatur
-

Biex tagħmel rapport ta’ aﬀarijiet
li jkunu qegħdin isiru bil-qerq,
jew biex tagħmel ilment dwar
prodo u servizzi ikkunta ja
l-aﬀarijiet tal-konsumatur fuq
1300 55 81 81 mit-Tnejn
sal-Ġimgħa mid-9am sal-5pm
minbarra fi btajjel pubbliċi.

Għal aktar informazzjoni dwar
l-Istrateġija ta’ Prevenzjoni tal-Abbuż
tal-Anzjani mill-Gvern ta’ Victoria jekk
jogħġbok ikkunta ja:
Ageing & Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Tel: (61 3) 9096 7389
Fax: (61 3) 9096 7943
Email: aged.care@health.vic.gov.au
www.seniorsonline.vic.gov.au

L-informazzjoni fuq din il-karta ta’ informazzjoni hija għal informazzjoni ġenerali biss. M’għandekx toqgħod fuqha billi mhix
informazzjoni legali li tapplika għaċ-ċirkustanzi par kulari egħek. Jekk ikollok xi mistoqsijiet jew ikollok bżonn ta’ parir,
ikkunta ja l-aġenziji mniżżla fuq din il-karta ta’ informazzjoni.
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