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"... لتعزیز ســالمة أطفالنا وعائالتنا ومجتمعاتنا  واســتقرارھم ورفاھیتھم... "

 Adult) تتوفر خدمات برنامج خدمات حمایة البالغین     
Protective Services, APS) بشكٍل مجاني لجمیع 
البالغین الذین یحتاجون إلیھا، بغض النظرعن قیمة الدخل.

     ویمكنھم اختیار قبول أو رفض عروض خدمات برنامج 
خدمات حمایة البالغین.

      اتصل بإدارة الخدمات االجتماعیة 
(Department of Social Services) المحلیة التي 

تتبع لھا واطلب الحصول على رقم ھاتف مكتب خدمات حمایة 
البالغین الموجود في دولتك.

Adult) أو اتصل بخط المساعدة الخاص بخدمات البالغین
 Services Helpline) المزود بعاملین من مرك اتصاالت الخدمات 

اإلنسانیة التابع لمكتب خدمات األطفال واألسر بوالیة نیویورك 
.(OCFS Human Services Call Center)

1-844-697-3505
 

الذین یجب علي 
االتصال بھم؟ 

ھي حقوق 
الفرد؟

ھي تكلفة 
ھذه الخدمات؟ 

 

حمایة
البالغیــن 

من اإلســـاءة
أو اإلھمــال

 
 

 

من 

ما 

ما 

یرجى زیارة موقعنا 
على شبكة اإلنترنت:
ocfs.ny.gov

وفي حاالت الحاجة الشدیدة، سیكون على إدارة الخدمات 
اإلجتماعیة التدخل لحمایة الفرد.

إذا كنت تعاني من الصمم أو صعوبة في السمع، فاتصل
بمقدم خدمة تحویل المكالمات عبر الفیدیو واطلب أن یتم 

إیصالك برقم الھاتف الذي ترغب في الوصول إلیھ.

بمقتضى القانون المتعلق باألمریكیین ذوي اإلعاقات 
(Americans with Disabilities Act)، سیقوم مكتب خدمات األطفال 

 New York State Office of Children) واألسر بوالیة نیویورك
and Family Services) بتوفیر ھذه المادة في صیغة مناسبة عند الطلب.

 
 

 

 
 

 

لالبالغ عن إساءة معاملة األطفال وإھمالھم، یرجى 
االتصال بالرقم: 800-342-3720 

جھاز الھاتف النصي/ جھاز االتصاالت الكتابي 
للصم والبكم: 800-638-5163

للحصول على معلومات حول قانون وقایة الرضیع المھمل، 
 866-505-SAFE (7233) :یرجى االتصال بالرقم

للحصول على رقم ھاتف مكتب خدمات البالغین یرجى 
االتصال بالرقم: 844-697-3505 

للمعلومات حول الخدمات للمكفوفین، ُیرجى 
االتصال بالرقم: 1-866-871-3000

6000-871-866-1 جھاز االتصاالت الكتابي للصم والبكم 

للحصول على معلومات رعایة األطفال والبالغین والرعایة البدیلة 
800-345-KIDS (5437) :والتبني، یرجى االتصال بالرقم



 

 

یحتاج إلى 
من المساعدة ؟

تعرف شخصاً بالغاً 
یحتاج للمساعدة؟ 

الذي أستطیع 
أن أفعلھ؟

   البالغون، من ھم 18 عاماً أو أكبر، قد یحتاجون خدمات 
الحمایة لعدد من األسباب: 

• یعانون من خلل عقلّي أو جسدي.
• لم یعد بإمكانھم حمایة أنفسھم من اإلساءة أو االستغالل 

  أو األوضاع الخطرة.
• ال یمكن أن یعول علیھم للحصول على حاجاتھم الجوھریة 

   كالطعام والمالبس والمأوى أو الّرعایة الطبیة.
• لیس لدیھم أحد راغب أو قادر على المساعدة بطریقة مسئولة. 

 

 
 
 

 

     باستطاعة أي فرد من أفراد العائلة أو أي صدیق أو 
جار أو شخص قلق آخر بخصوص شخص قد یكون 

بحاجة إلى مساعدة خدمات حمایة البالغین (بي أس إیھ 
APS) أن یّتصل بإدارة الخدمات اإلجتماعیة المحلیة. من 
الممكن أن یتم اإلبالغ بدون الكشف عن ھویتك. وبالطبع 
فإن بإمكان األفراد الذین ھم بحاجة للمساعدة أن یطلبوھا 

بأنفسھم.

 
 

 

ما 

 ھل
◄ عدم وجود ما یدل على نشاط أو حركة في بیت شخص 

     یعیش وحیداً، قد تتراكم رسائل البرید والجرائد مثالً.
◄ وجود شخص بالغ معرض لإلساءة في عنایة شخص
 منھك أو مریض عقلیاً أو یسيء استخدام المخدرات.

◄ رؤیة شخص یتجّول في الخالء في الجو البارد بدون 
     مالبس كافیة.

◄ أصبح الجار المسن ضعیفاً و مصاباً باألنیمیا, و یرفض 
     عرضك للمساعدة.

◄ تظھر على جسد الشخص المسن أو المعاق كدمات 
وعالمات إساءة معاملة محتملة أخرى.

◄ یظھر الشخص الحیرة والنسیان بخصوص المال وال یسدد 
     فواتیر أساسیة ھامة. 

ما 

◄ التحقیق في طلبات المساعدة.
◄ زیارة المنزل للتعرف على اإلحتیاجات وترتیب 
الخدمات أو الرعایة الطبیة أو الموارد األخرى 

في المجتمع.
◄ الرعایة النفسیة للّشخص أو العائلة.

◄ خدمات إدارة األموال.
◄ التحویل إلى الخدمات القانونیة.

◄ المساعدة في إیجاد ترتیبات سكنیة األخرى.
◄ المساعدة في توفیر وصّي.

◄ خدمات توفیر مدبرة أو مدیرة منزل أو القیام باألعمال 
     الروتینیة في حاالت معینة.

◄  المساعدة في الحصول على المخصصات والخدمات األخرى.
 

 (APS) یمكن أن یقدم برنامج خدمات حمایة البالغین     
خدمات لتعزیز قدرات أحد البالغین لیتمكن من العیش في 

المجتمع ألطول فترة ممكنة.
وفیما یلي بعض الخدمات التي یمكن أن یقدمھا برنامج

 خدمات حمایة البالغین:

ھــي الخدمات 
لمتاحة؟  ا

   توجد عالمات تحذیریة ینبغي أن یتعلم األصدقاء والجیران 
واألقارب التعرف علیھا عندما:

   عادت امرأة شابة تقیم في عمارة سكنّیة من إجازة 
قصیرة وأصابھا القلق عندما الحظت كومة من الجرائد عند 

باب جیرانھا المسنین. وألنھا تعرف أن من المفترض أن 
یكونوا متواجدین حیث تكلمت معھم قبل أن تغادر فقد رنت 

جرس بابھم ووجدت أن الرجل قد وقع وأصاب رجلھ. 

وكانت زوجتھ 
مضطربة وخائفة 

من الخروج بمفردھا 
لذا لم یكن لدیھم أّي 

طعام في الشقة. 
قامت الشابة التي 

أدركت أنھا لم یكن 
من الممكن أن تتولّى 

ھذا األمر وحدھا 
باالتصال بإدارة 

الخدمات اإلجتماعیة 
المحلیة لطلب 

المساعدة.
قام برنامج خدمات حمایة البالغین بالترتیب لحصول 

الزوجین على الرعایة الطبیة ومساعدة التدبیر المنزلي 
المؤقتة حتى یتكمنا من تدبیر أمورھما بنفسھیما مرة أخرى.

ھنا كیف كان باستطاعة إلیكم 
جارٍة قلقة تقدیم المساعدة 


