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Việc ngược đãi có thể ảnh hưởng đến tài
chánh, sự an lạc về tinh thần hoặc thể chất của
người cao niên.
Hành vi ngược đãi có thể là cố ý. Hành vi này
cũng có thể xảy ra khi người ta không nghĩ
đến hậu quả của việc họ làm, và cũng không
nghĩ rằng người cao niên lại cho việc họ làm
là hành vi ngược đãi.
Việc ngược đãi có thể xảy đến cho bất cứ ai,
bất kể giới tính và nguồn gốc văn hóa.

Mistreatment can affect an older person’s
financial, emotional or physical wellbeing.
It may be deliberate. It can also happen when
people don’t think about the consequences
of their actions and that the older person is
experiencing their behaviour as abusive.
This can happen to anyone, from any gender,
and from any cultural background.
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Tôn trong phẩm giá và
kính trọng đối với người
cao niên
Chuyện gì xảy ra khi những quan hệ
với gia đình xấu đi?

Dignity and
respect for seniors
What happens when things with
family go wrong?

‘

“Con dâu của tôi la mắng tôi hàng ngày. Tôi
không thể chịu đựng được nữa.”

Liên lạc để nhờ giúp đỡ:
Contact for support
Thông tin về nhóm địa phương nơi đây:
Local group information here:

“My daughter in-law yells at me every day.
I can’t stand it anymore.”
“Con trai tôi giữ thẻ ngân hàng của tôi để
giúp tôi trả các hóa đơn. Giờ đây trong
trương mục của tôi không còn đồng nào.
Tôi không biết phải làm sao.”
“My son has my bankcard to help me
pay my bills. Now I have no money in my
account. I don’t know what to do.”

Không ai nhất thiết phải chấp nhận tình trạng
bất kính và không vui. Trong suốt cuộc đời,
cũng có lúc chúng ta phải đương đầu với những
tình huống khó khăn. Cho dù những tình huống
khó khăn này có thể làm chúng ta sợ hãi, chán
nản, chúng ta vẫn có quyền chọn lựa.
Dịch vụ giúp đỡ luôn có sẵn, và luôn có người
lắng nghe để hiểu được nhu cầu của quý vị.
We all have a right to respect and dignity as we
get older. However, relationships with family
and friends can go wrong.
No-one needs to accept a disrespectful and
unhappy situation. Throughout our life we can
be faced with difficult situations. Although this
can be daunting, there are choices.
There is help available, and people to listen to
what you need.

“Từ khi nghỉ việc chồng tôi uống rượu và
cờ bạc nhiều hơn, và bạn bè của chúng tôi,
ai ông ta cũng nợ tiền. Khi tôi đặt vấn đề
này với ông thì ông lại la mắng và hành
hung.”
‘’Since my husband stopped working he
is drinking and gambling more and owes
money to all our friends. He says and does
hurtful things when I raise it with him.”
“Con trai tôi sang đây theo diện visa cho
Người Chăm sóc, nhưng nó chẳng giúp đỡ
tôi gì cả. Thật khó khăn cho tôi về việc chợ
búa và dọn dẹp nhà cửa. Nếu tôi thổ lộ với
bất cứ ai, có thể visa của nó sẽ bị hủy và nó
sẽ giận dữ vô cùng.”
“My son is here on a Carers visa, but he
doesn’t help me at all. It is hard for me to
go shopping and clean the house. If I talk
to anyone, he may lose the visa and will be
very angry.”

‘

Tất cả chúng ta đều có quyền được kính trọng
và tôn trọng phẩm giá lúc tuổi già. Tuy nhiên,
những quan hệ với gia đình và bạn bè có thể
xấu đi.

Giúp đỡ người cao niên bị ngược đãi qua
thông ngôn viên.
Help through an interpreter for older people
experiencing abuse:
1300 368 821

• Tư vấn miễn phí và kín đáo cho những vị trên
60 tuổi
Free and confidential advice for people over
60 years old
• Dịch vụ qua điện thoại hoặc đến nhà
Telephone service or home visits
• Giúp đỡ và bênh vực quyền lợi trong thời
gian ngắn.
Short term advocacy and support
• Dịch vụ tư vấn luật pháp miễn phí
Specialist free legal advice

Hãy gọi cho Seniors Rights Victoria qua số 1300
368 821, yêu cầu có thông ngôn viên Việt Nam, và
họ sẽ gọi lại cho quý vị
Call Seniors Rights Victoria on 1300 368 821,
ask for a Vietnamese interpreter, and they will
call you back

