TỜ DỮ KIỆN CHO
NGƯỜI CAO NIÊN

Các Quyền. Sự Tôn Trọng. Lòng Tin.

Chiến Lược của Chính Phủ Bang Victoria về Ngăn Ngừa Việc Lạm Dụng Người Cao Niên

Bảo vệ các quyền của quý vị
Cũng như mọi người ở tất cả các
độ tuổi, người cao niên có quyền
được sống an toàn tại nhà của mình,
không bị bạo hành, lạm dụng cũng
như bị bỏ bê hay bị lợi dụng, và có
quyền được đối xử với sự tôn trọng
và có phẩm giá.
Trong hầu hết các trường hợp,
đây đúng là những gì đang diễn ra.
Tuy nhiên, đối với một số người,
thì trường hợp của họ không phải
là như vậy, bởi họ đang gặp phải
sự lạm dụng và khai thác.
Việc trao đổi về vấn đề này có thể
là một việc khó khăn, đặc biệt là khi
việc này lại liên quan đến một ai đó
thân thiết với quý vị. Đó là lý do tại
sao điều quan trọng là hãy có được
sự giúp đỡ và lời khuyên.

Nếu quý vị, hay ai đó mà quý vị biết,
đang trong mối nguy hiểm cận kề,
hãy liên lạc với Victoria Police ở
số 000.
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Để giúp quý vị, Chính phủ Bang
Victoria đã thiết lập một dịch vụ trên
toàn tiểu bang, miễn phí và được
giữ kín, đó là Seniors Rights Victoria
(các Quyền của Người Cao niên
Bang Victoria), nhằm cung cấp:
•

đường dây giúp đỡ để cung
cấp thông tin và việc giới thiệu

•

sự bênh vực và hỗ trợ

•

cố vấn pháp lý

•

giáo dục cộng đồng và
chuyên môn.

Bất kỳ ai cũng đều có thể gọi đến
Seniors Rights Victoria.
Đường dây giúp đỡ miễn phí của
Seniors Rights Victoria 1300 368 821
hoạt động từ 10giờ sáng đến 5giờ
chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Trực tuyến www.seniorsrights.org.au
Các thông tin trong tờ dữ kiện này chỉ là để cung cấp các thông tin tổng quát mà thôi. Quý vị không nên trông cậy
vào các thông tin này bởi đây không phải là lời khuyên pháp lý được áp dụng với các hoàn cảnh cụ thể của quý vị.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hay cần lời khuyên, hãy liên lạc với các cơ quan được liệt kê trong tờ dữ kiện này.
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