
Capital View Office Park
 52 Washington Street

New York 12144 ,Rensselaer
בַאזוכט אונזער וועבזײטל:

ocfs.ny.gov
אויף ָאנצוקלָאגן בַאלעסטיקונג ָאדער 
פַארנַאכלעסיקונג פון קינדער, רופט:

1-800-342-3720
פַאר אינפָארמַאציע איבער דעם שוץ פַארן 

 (Abandoned אונטערגעווָארפענעם קינד ַאקט
(Infant Protection Act, רופט: 

1-866-505-SAFE (7233)
אויב איר זענט פַארזָארגט איבער ַאן ַאכט געבער 

 Child Care Complaint אויף ַא קינד, רופט דעם
Line: (800) 732-5207

פַאר אינפָארמַאציע איבער אויפצי און ַאדָאּפטירונג, 
1-800-345-KIDS (5437) :רופט

 פַאר דעם Adult Services Helpline רופט: 
1-844-697-3505

אויף אינפָארמַאציע איבער בַאדינונגען פַאר בלינדע, 
רופט: 1-866-871-3000

אויב איר זענט טויב ָאדער איר הָאט שוועריקייטן אין הערן, 
רופט אייער Video Relay System ּפרָאווײדער, און בעט 
מען זָאל אײך ַאריבערפירן צום טעלפָאן נומער וועלכן איר 

ווילט ָאנגרייכן.

”… ּפרָאטערזשירן די זיכערהײט, שטענדיקײט און וואוילזײן פון 
אונזערע קינדער, משפחות און קהילות...”

בהסכם מיטן Americans with Disabilities Act, וועט 
 New York State Office of Children and Family דער

Services צושטעלן דעם ַמטעריַאל אין דעם געהעריקן 
פָארמַאט אויפן פַארלַאנג.
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קלעּפט דָא ַארויף דעם היגן #

די בַאדינונגען פון דעם שוץ בַאדינונגען פַאר 
 (APS ,Adult Protective Services( דערווַאקסענע
ווערן צוגעשטעלט בחינם צו ַאלע דערווַאקסענע ווָאס 

ברויכן זיי, אומָאּפהענגיק פון זייער הכנסה.  

דערווַאקסענע הָאבן דָאס רעכט זיך ָאנצונעמען 
די אייגענע בַאשלוסן. זיי מעגן בַאשליסן ָאנצונעמען 
 APS ָאדער צוריקצּואווײזן די בַאדינונגען ווָאס דער

שלָאגט זיי פָאר. אין פַאל פון ַא נָאענטער סכנה, איז 
די ָארטיקע ָאּפטיילונג פון סָאציַאלדינסט מחוייב זיך 

ַארײנצומישן בכדי צו בַאהיטן דעם מענטשן.

רופט דער היגער ָאּפטיילונג פון סָאציַאלדינסט און 
בעט בײ זיי דעם טעלעפָאן נומער פון דעם ָאפיס פון 

שוץ בַאדינונגען פַאר דערווַאקסענע (APS) אין אײער 
געגנט.

ָאדער רופט דעם „עדָאלט סערוויסעס העלּפליין” 
(Adult Services Helpline)ווָאס ווערט ַאּפערירט 

דורך דעם ָאפיס פון קינדער און משפחה בַאדינונגענס 
מענטשישע בַאדינונגען קָאל סענטער.

1-844-697-3505

וועמען זָאל איך רופן? 

ווָאס זענען די רעכט פון דעם 
מענטשן?

וויפל קָאסטן די בַאדינונגען? 

בַאשיצן 
דערווַאקסענע פון 
בַאלעסטיקונג און 
פַארנַאכלעסיקונג

בַאזוכט אונזער וועבזײטל: 
ocfs.ny.gov

שוץ בַאדינונגען פַאר 
דערווַאקסענע

שוץ בַאדינונגען פַאר 
דערווַאקסענע

ַא ביורָא פון דעם ָאפיס פון קינדער און משפחה בַאדינונגעןַא ביורָא פון דעם ָאפיס פון קינדער און משפחה בַאדינונגען



ַא קרוב, ַא חבר, ַא שכן ָאדער ַאן ַאנדער 
פַארזָארגטער מענטש ווָאס דאגה'ט איבער איינעם 

ווָאס קען מעגליך ברויכן שוץ בַאדינונגען קען ָאנרופן 
דער דָארטיקער ָאּפטיילונג פון סָאציַאלדינסט. 

רעקָאמענדַאציעס קען מען מַאכן ַאנָאנים )בעילום 
שם(. פַארשטייט זיך, ַאז מענטשן ווָאס ַאנערקענען 
זייער אייגענע הצטרכות אויף הילף, מעגן רופן פַאר 

זיך ַאליין.

APS קען צושטעלן בַאדינונגען אויף צו 
פַארשטַארקן דעם יכולת פון ַא דערווַאקסענעם צו 

לעבן בתוך הקהילה כל זמן דָאס איז שייך.
ָאט זענען ַא ּפָאר פון די בַאדינונגען וועלכע דער 

APS קען צושטעלן:
נָאכפָארשונג פון בקשות אויף הילף.	 
ַא וויזיט אין דער היים אויף צו דערקענען 	 

בַאדערפענישן און אײנצוָארדענען בַאדינונגען, 
מעדיצינישע השגחה און ַאנדערע רעסורסן אין 

דער קהילה.
קָאנסולטַאציעס פַאר דעם מענטשן און פַאר דער 	 

משפחה.
געלט בַאהַאנדלונג בַאדינונגען.	 
רעקָאמענדַאציעס אויף יורידישע בַאדינונגען.	 
מיטהילף אין טרעפן נײע ווואוינונגס 	 

אויסשטעלונגען.
בַאדינונגען צו בַאקומען ַאן אפוטרופוס.	 
הויז פירער און הויז דינסטן/בַאהילפער בַאדינונגען 	 

אין געוויסע פַאלן.
מיטהילף אין בַאקומען ַאנדערע בענעפיטן און 	 

בַאדינונגען

וועלכע בַאדינונגען קענען מיר 
צושטעלן?

ָאט ַאזוי הָאט איין פַאר'דאגה'טע 
שכנטע געקענט העלפן

ַא יונגע פרוי ווָאס הָאט געוואוינט אין ַאן ַאּפַארטמענט 
בילדינג הָאט זיך אומגעקערט פון ַא קורצער ווַאקַאציע און 
איז געווָארן פַאר'דאגה'ט ווען זי הָאט בַאמערקט ַא הויפן 

צײטונגען ליגט פַאר דער טיר פון אירע ַאלטע שכנים.
זי הָאט געוואוסט ַאז זיי דַארפן זײן אינדערהיים, 
ווײל זי הָאט געהַאט גערעדט מיט זיי איידער זי איז 

ָאּפגעפָארן. 
זי הָאט געקלונגען 
אויף זייער גלעקל און 
הָאט אויסגעפונען ַאז 

דער מַאן איז געפַאלן און 
הָאט זיך צוקלַאּפט זײן 

פוס.  זײן ווײב איז געווען 
פַארצווייפלט און הָאט 

מורא געהַאט ַארויסצוגיין 
איינע ַאליין, הָאבן זיי ניט 
געהַאט קיין עסן בײ זיך 

אין דירה. 
די יונגע פרוי הָאט 

פַארשטַאנען ַאז זי 
קען זיך ניט סּפרַאווען 

מיט דעם ַאליין, 
הָאט ָאנגערופן דער 

דָארטיקער ָאּפטיילונג פון 
סָאציַאלדינסט נָאך הילף. 

דער APS הָאט 
פַארזָארגט מיט מעדיצינישער השגחה און ַא צײטווײליקע 
הויז פירער ביז דער ּפָארפָאלק הָאט זיך געקענט ווידער 

ַאן עצה געבן ַאליין.

ווָאס קען איך טון?ווער ברויכט הילף?
דערווַאקסענע לײט, פון 18 יָאר און העכער, קענען 
זיך נייטיקן אין שוץ בַאדינונגען פַאר פַארשידנַארטיקע 

סיבות:  
זיי לײדן פון ַא פיזישן ָאדער גײסטיקן פעלער;	 
זיי קענען זיך שוין מער נישט ָאּפהיטן פון 	 

פַארנַאכלעסיקונג, בַאלעסטיקונג ָאדער מסוכנדיקע 
סיטוַאציעס;

זיי קענען זיך ניט בַאזָארגן מיט זייערע עיקרדיקע 	 
יסודותדיקע בַאדערפענישן; מיט שּפײז, קליידער, ַא 

דַאך איבערן קָאּפ; און
זיי הָאבן קיינעם ניט ווָאס וויל און איז מסוגל 	 

ַארויסצוהעלפן אויף ַא פַארַאנווָארטליכן אופן.

קענט איר ַא דערווַאקסענעם ווָאס 
ברויכט הילף? 

עס זענען דָא ווָארענונוג סימנים וועלכע פרײנט, 
שכנים און קרובים דַארפן זיך לערנען צו דערקענען ווען:

עס איז נישטָא קיין סימן ַאז עס טוט זיך עּפעס אין ַא 	 
הויז פון איינעם ווָאס לעבט איינער ַאליין; בריוו און 

צײטונגען קענען זיך ָאנזַאמלען.
ַא דערווַאקסענער ווָאס איז עלול צו שָאדן איז 	 

ָאּפהענגיק ָאן ַאן אפוטרופוס ווָאס איז ָאנגעצויגן, 
גײסטיש קרַאנק ָאדער איז ַא נַארקָאמַאן.

מ'זעט ַא דערוווַאקסענעם אינדרויסן בשעת עס איז 	 
ביטער קַאלט נישט געהעריק געקליידט.

ַאן עלטערער שכן ווערט שווַאך און אונטערגעשּפײזט, 	 
ָאבער ווײזט צוריק אײער ָאנבָאטן אויף הילף.

ַאן אינווַאליד ָאדער עלטערער מענטש ווײזט קלעּפ און 	 
ַאנדערע סימנים פון מעגליכן פיזישן שלָאגן.

ַא מענטש ווײזט פַארמישקײט און שיכחה אין ווָאס 	 
ָאנבַאלַאנגט געלט, לָאזנדיק לעבנס נייטיקע חובות 

)ווי ווַאסער, עלעקטריק וכו'( אומבַאצָאלט.


