
 

   
 

 

 

 Տարեց/Կախվածություն ունեցող  մեծահասակների չարաշահման րեսուրսների ցանկ    

 

Չարաշահումը և արհամարանքը զեկուցել 

Օրինապահ մարմիններ/Պարամեդիկներ911 
(Կյանքին վտանգ սպառնացող դեպքում - 24 ժամ) 

Չարաշահումը համայնքում 
Տարեց/կախվածություն ունեցող մեծահասակների չարաշահման թեժ գիծ (24 ժամ)(877) 4-R-SENIORS 

            (877) 477-3646 

Գաղտնի ինտերնետային զեկուցման տարբերակ https://fw4.harmonyis.net/LACSSLiveintake/ 

Չարաշահումը երկարաժամկետ խնամքի հաստատություններում 
Երկարաժամկետ խնամք(LTC)Իրավունքների Պաշտպան

   (800) 334-WISE 

(8:00 a.m. — 5:00 p.m., Երկուշաբթիից-ուրբաթ)  (800) 334-9473 
Նահանգային իրավունքների պաշտպանի թեժ գիծ (24 Ժամ) (800) 231-4024 

Տեղեկատվություն և ուղղորդում պահանջելու համար 

Աշխատուժի զարգացման, տարեցների և համայնքային ծառայություններ (WDACS) 

Տարեցների ծառայությունների Տեղեկատվական և  ուղղորդման կենտրոն (800) 510-2020 

(8:00 a.m. — 5:00 p.m., Երկուշաբթիից-ուրբաթ)   (888) 202-4248 

Առողջապահական ծառայությունների բաժին 
Տեղեկատվություն և ուղղորդում

 (213) 250-8055 
(8:00 a.m. — 5:00 p.m., Երկուշաբթիից-ուրբաթ) 

Հոգեբանական առողջապահության բաժին 
ACCESS կենտրոնի թեժ գիծ (24 ժամ)

 (800) 854-7771 

Մեծահասակների ծառայությունների հանրային պաշտպանի գրասենյակ 
Տեղեկատվություն և ուղղորդում 

 (213) 974-0515 
(8:00 a.m. — 5:00 p.m., Երկուշաբթիից-ուրբաթ) 

Լոս Անջելես Քաունթի տեղեկատվություն
 (213) 974-1234 

211 — Լոս Անջելես Քաունթի (Բոլոր գծերը 24 ժամ) 211 
TDD (Լսողության խնդիրներ ունեցողների համար)

 (800) 660-4026 
 

 

The translation of this brochure was done in conjunction with the City of 
Glendale and the Armenian Bar Association Community Outreach Program.  
 

Այս գրքույկի թարգմանությունը կատարվել է Գլենդելի 

քաղաքապետարանի և Հայ իրավաբանների միության 

համայնքային օժանդակության ծրագրի համագործակցությամբ: 

 
 
 
 
 

Հիլդա Լ Սոլիս 
Առաջին շրջան 

Մարկ Ռիդլի-Թոմաս 
Երկրորդ շրջան 

 

Շիլլա Կուեհլ 
Երրորդ շրջան 

 

Ջանիս Հան 
Չորրորդ շրջան 

 

Կատրին Բարգեր 
Հինգերորդ շրջան 

 
Լոս Անջելես Քաունթիի Աշխատուժի զարգացման, տարեցների և համայնքային ծառայություններ 

(WDACS) 

Մեծահասակների պաշտպանության 

ծառայություններ 

 

 
 

Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք 

http://wdacs.lacounty.gov/  

 
     Revised: April 2017 

 

 

 
 

Տարեց/Կախվածություն ունեցող  մեծահասակների չարաշահումը 

հանցագործություն է 

 
 
 
 
 

 
 

Լոս Անջելես Քաունթիի մեծահասակների չարաշահման թեժ գիծ  

(877) 4-R-SENIORS 
(877) 477-3646 

http://wdacs.lacounty.gov/


   
 

  

 
 

 Տարեց/կախվածություն ունեցող  մեծահասակների  չարաշահումը  ազդում է բոլորի վրա  Որոնք են տարեց/կախվածություն ունեցող անձանց չարաշահման նախանշանները  Չարաշահման մասին զեկուցման օգտակարությունը  

Տարեց/կախվածություն ունեցող մեծահասակների չարաշահումը  նշանակում է  վատ 
վերաբերմունք կամ անտեսում   մեծահասակ անձի  (65 կամ ավելի) կամ կախվածություն 
ունեցող անձի (18 – 64 տարեկան և  ֆիզիկապես կամ  հոգեպես անառողջ) նկատմամբ: Այն 
կարող է կատարվել  բարեկամի, խնամակալի, կամ մեկ այլ անձի կողմից, ով 
հնարավորություն ունի վնաս հասցնելու  տարեց/կախվածություն ունեցող անձին: Երբեմն  
տարեց/կախվածություն ունեցող անձը չի կարողանում հոգալ իր սեփական կարիքների 
մասին:  Սա կոչվում է ինքնանտեսում: 

Այս գրքույկը կօգնի ձեզ, որ հասկանաք ավելին  տարեց/կախվածություն ունեցող անձանց 
չարաշահման մասին, և այն, թե  ինչպես դուք ՝որպես շահագրգռված անհատ, կարող եք օգնել  
այս լուրջ խնդիրը դադարեցնելու նպատակով: 
 Ինչպես են տարեցները/կախվածություն ունեցող անձինք  չարաշահվում?  

Տարեց/կախվածություն ունեցող անձանց չարաշահումը ներառում է՝ 

Ֆիզիկական չարաշահում 

• Ծեծել, հարվածել կամ խփել 

• Շարժման ազատության սահմանափակումներ, ինչպիսին է տարեց կախվածություն 

ունեցող անձին սենյակում փակի տակ պահելը 

• Դեղերի չարաշահումը 

• Սեռական շահագործումը: 

Ֆինանսական չարաշահում 
Գումարների չարաշահումը կամ տարեց/կախվածություն ունեցող չափահասին պատկանող գույքի գողությունը: 

Սա կարող է ներառել: 

• Գողություն (գողության կատարում). 

• Բռնության գործադրում (գումարի վերցնելը ճնշման, վախեցնելու կամ ահաբեկման միջոցով). 

• Խաբեություն (խաբեությամբ կամ խեղաթյուրմամբ գումար կամ գույք վերցնելը).  

 
Ֆինանսական չարաշահման ցուցանիշները ներառում են: 

• Տարեց/կախվածություն ունեցող անձի բանկային հաշվից գումարի հանումը 

• Չվճարված հաշիվների կուտակումը հատկապես եթե կա պատասխանատու  

• Այլ անձի անունը ավելացվել է անձի բանկային հաշվին և կարևոր փաստաթղթերին 
• Կանխիկացվել է զգալի գումար տարեց կախվածություն ունեցող անձի հաշվից 

Հոգեպես չարաշահում 
Բառային զրպարտումներ, սպառնալիքներ և այլ ահաբեկող վարքագծեր. 

Անտեսում 
Խնամակալի կողմից անհրաժեշտ կարիքները չհոգալը, ինչպիսին են բավարար սննդի և ջրի, 
ապաստանի, բուժ-օգնության և անձնական խնամքի կարիքները. 

Ինքնանտեսում 
Եթե վստահ եք, որ գիտեք մեկին ով՝ 

• Անկարող է կառավարել իր անձնական կարիքները  կապված ֆիզիկական առողջության, 

սննդի, ապաստանի  կամ ֆինանսական, կամ 

• Անկարող է կարգավորել ապրելու հիմնական գործողությունները պետք է հաղորդեք թեժ գիծ:  

Հետևյալ նախանշանները ցույց են տալիս տարեց / կախվածություն ունեցող 

մեծահասակների չարաշահումը: Այս նախանշանները միշտ չէ, որ նշանակում են 

չարաշահում, բայց առաջարկվում է մասնագիտական անձնակազմի հետագա 

հետաքննության անհրաժեշտություն: 

Ֆիզիկական տեսքը 

Այրվածքներ, գլխի վնասվածքներ, կապտուկներ, թերասնում, կամ ջրազրկում. 

Վարքագծի փոփոխություններ                                                            

Տարեց / կախվածություն ունեցող անձը վերջերս դարձել է շփոթված, չկողմնորոշվող, 

վախեցած, հեռացված, ճնշված և / կամ բաց  խոսելուց խուսափող: 

Ընտանիքի կամ խնամակալի պահվածքը և վարքագիծը 

• Խնամակալը ցուցադրում է զայրույթ, անտարբերություն կամ ագրեսիվ 

վարքագիծ տարեց/կախվածություն ունեցող անձի նկատմամբ:  

• Խնամակալը չի թողնում, որպեսզի տարեց կախվածություն ունեցող անձը 

խոսի իր փոխարեն: 

• Խնամակալը ճնշված է իր անձնական խնդիրներով:  

• Խնամակալը կարող է ունեցել է թմրանյութի կամ ալկոհոլի չարաշահման, հոգեկան 

հիվադության, հանցանքի վարքագծի կամ ընտանեկան բռնության պատմություն: 
 

 
 

 Տարեց կախվածություն ունեցող անձանց չարաշահման մասին զեկուցումը  

Եթե նկատել եք, գիտակցում կամ կասկածում եք տարեց/կախվածություն ունեցող անձի ֆիզիկական 

չարաշահման, ֆինանսական շահագործման, հոգեկան չարաշահման, անտեսում կամ ինքնանտեսում,  

անհապաղ չարաշահումների մասին տեղյակ պահեք  տարեցների/կախվածություն ունեցող անձանց 

չարաշահումների թեժ գծին: Պարտադիր չէ որ համոզված լինեք: Նույնիսկ եթե դուք միայն կասկածում եք, 

զանգահարեք թեժ գիծ: Ձեր զանգի գաղտնիությունը երաշխավորվում է: 

 

Եթե կարծում եք որ իրավիճակը կյանքին վտանգ է 

սպառնում առաջինը զանգահարեք 911 

Լոս Անջելես Քաունթի   
Տարեց/կախվածություն ունեցող անձանց թեժ գիծ 

(24 ժամ/7  օր) 

(877) 477-3646 

 

• Տարեց կախվածություն ունեցող անձին կտրվի վտանգից հեռու մնալու 

հնարավորություն: 

• Տարեց կախվածություն ունեցող անձը և նրա ընտանիքի անդամները կարող 

են կապվել  համապատասխան համայնքային ռեսուրսներին: 

• Չգիտակցող ընտանիքի անդամները և ընկերները կարող են լինել զգոն և 

օգնել:  

• Տարեցների պաշտպանության ծառայությունների սոցիալական աշխատողը 

կարող է ուղիներ գտնել. որ կoգնի խնամակալին կարգավորելու ստրեսը: 

• Որոշ դեպքերում, չարաշահողը կարող է  հետապնդվել, 

կանխարգելելով տարեցների/կախվածություն ունեցող և այլ 

անձանց նկատմամբ վնասը: 

• Զեկուցողը իրեն հանգիստ կզգա՝ գիտակցելով,որ մասնագետը գնահատում է 

իրավիճակը:   
 
 

  Ինչ եք կարող կատարել  

Ժամանակ հատկացրեք և այցելեք կամ խոսեք տարեցների հետ և ցույց տվեք որ անհանգստանում 

եք նրանց բարեկեցության համար: 

Զգոն եղեք  հնարավոր ֆիզիկական կամ մտավոր չարաշահման, ֆինանսական շահագործման, 

անտեսման կամ ինքնանտեսման նախանշանների հանդեպ: Տեղեկացրեք կասկածելի դեպքերը Լոս 

Անջելես Քաունթիի «Տարեցների չարաշահման» թեժ գծին: Ծերանոցներում կամ խնամքի տներում 

կասկածելի չարաշահման մասին հաղորդեք երկարաժամկետ խնամքի իրավական պաշտպանին: 

Այս գրքույկի մեջ դուք կգտնեք ռեսուրսների ցանկ ̀ կապնվելու համար, եթե կասկածում եք տարեցների չարաշահման մասին 

կամ, եթե դուք օգնության կարիք ունեք և ցանկանում եք ինչ-որ մեկի հետ խոսել խնամակալության խնդիրների մասին. 
 


