סימּפטאָ מען פון פינאַ נציעלע עקסּפלואַ טאַ ציע
(אויסנוצן איינעם לרעה פאַ ר זײן געלט)
עלטערע מענטשן אָ דער אינוואַ לידן קענען ווערן אויסגענוצט לרעה פינאַ ציעליש אויב זיי זענען:
•פאַ רנאַ כלעסיקט אָ דער ווערן נישט אויפגעּפאַ סט ווי
געהעריק ,ווי עס ּפאַ סט לויט זייערע באַ דערפענישן אָ דער
פינאַ ציאַ לער מצב.
•איזאָ לירט פון אַ נדערע קרובים אָ דער פון תמיכה.

•נערוועז אָ דער שרעקן זיך פאַ ר דעם מענטשן וואָ ס
באַ גלייט זיי.
•געבן אָ ן צווייפלהאַ פטיקע הסברים וועגן וואָ ס זיי טוען מיט
זייער געלט.

•באַ גלייט דורך אַ פרעמדן וועלכער דערמוטיקט זיי
אַ רויסצוציען גרויסע סומעס מזומן־געלט.

•פאַ רזאָ רגט אָ דער מבולבל איבער „פעלנדיקע געלטער” אין
זייער באַ נק.

•באַ גלייט דורך אַ קרוב אָ דער אַ ן אַ נדערן וואָ ס עס זעט זיך
אויס אַ ז יענער צווינגט זיי דורכצופירן טראַ נסאַ קציעס.

•קענען ניט געדענקן האָ בן געהאַ ט אויסגעפילט פינאַ ציאַ לע
טראַ נסאַ קציעס אָ דער גע'חתמ'עט אויף דאָ קומענטן.

• טאָ רן נישט רעדן פאַ ר זיך אָ דער אָ ננעמען די אייגענע
באַ שלוסן.

•דערשראָ קן אַ ז מ'וועט זיי אַ רויסוואַ רפן פון זייערע הײזער
אָ דער אַ רײנשטעלן אין אַ מוסד אויב מ'וועט נישט געבן קיין
געלט צו דעם וואָ ס ּפאַ סט אויף אויף זיי.

•מיט אַ באַ קאַ נטן וואָ ס שײנט צו זײן צופיל
פאַ ראינטערעסירט אין זייער פינאַ ציאַ לן מצב.

פאַ רדעכטיקע באַ נקיר אַ קטיוויטעט
•אַ ן אומגעוויינליך כמות פון באַ נקיר אַ קטיוויטעט:
•אָ פטע קאָ נטע טוישונגען פון איין באַ נק/סניף צו אַ
צווייטן.
•אַ טויש אין דורכשניטליכן סדר פון אַ רויסציען געלט,
אָ דער אומגעוויינליכע הויכע סומעס.
•גרויסע אַ רויסציאונגען אָ דער אַ ריבערפירונגען פון נישט
לאַ נג געעפנטע בשותפותדיקע קאָ נטעס.
•באַ נקיר אַ קטיוויטעט נישט בהתאם מיטן קליענטס
געוויינליכע רגילות'ן:
•גרויסע אַ רויסציאונגען פון קאָ נטעס וואָ ס זענען נישט
געווען אַ קטיוו ביז אַ הער ,אָ דער פון אָ ּפשּפאָ ר קאָ נטעס.
•אָ פטע אַ רויסציען געלט פון אַ ן  ATMמאַ שין ,סּפעציעל
אויב דער אַ לטער איז פיזיש שוואַ ך און האָ ט ביז דאַ ן
נישט גענוצט קיין  ATMמאַ שין.
•כסדר'דיקער אָ ּפצאָ ל פון דירה געלט/וואַ סער/עלעקטריק
און דאָ ס גלײכן דורך אַ טשעק שטעלט זיך אָ ּפ ּפלוצלונג.
•סטאַ בילע טראָ סטן מיט איין און איינציקער געניסער
ווערן צוריקגעצויגן.
•דיסטריביוציע ּפראָ וויזיעס ווערן געטוישט צו פאַ רלאַ נגען
צאָ לונגען צו אַ דריטן צד.

•פאַ רדעכטיקע חתימות אויף טשעקן אָ דער אויף אַ נדערע
דאָ קומענטן ,ווי אַ שטייגער אַ ּפליקאַ ציעס פאַ ר קרעדיט־
קאַ רטלעך:
•די חתימה שײנט צו זײן געפעלשט.
•די חתימה זעט אויס ריכטיק ,אָ בער די סומעס זענען
געשריבן אין אַ ן אַ נדער כתב.
•באַ נוץ מיט פאַ רשידענע ּפענס אָ דער טינטס קען באַ דײטן
אַ ז עּפעס איז נישט כשר.
•ּפלוצעמדיקע פאַ רמערונגען אין אָ נגעזאַ מלטע חובות בעת
דער אַ לטער זעט אויס נישט צו וויסן פון טראַ נסאַ קציעס:
•הלוואות פון באַ נק אָ דער צווייטע מאָ רטגעדזשעס ווערן
אײנגעהאַ נדלט.
•גרויסע חובות פון קרעדיט־קאַ רטלעך אָ דער רעזערוו
קרעדיט.
•אַ נאמן אָ דער אַ ן אַ נדערער נעמט זיך אָ ּפגעבן מיטן
דערוואַ קסענעמס ענינים ,אַ רויסציענדיק געלטער אָ ן קיין
קענטיקן תועלת פאַ ר דעם דערוואַ קסענעם.
•באַ נק באַ ריכטן און אַ נולירטע טשעקן ווערן שוין מער נישט
געשיקט צו דעם קליענט אין דער היים( .באַ שטעטיק אַ ז
דאָ ס איז דעם קליענטס ווילן).
•צווייפלהאַ פטיקע סיבות פאַ ר דער באַ נק אַ קטיוויטעט ווערן
אָ נגעגעבן דורכ דעם אַ לטן/אינוואַ ליד אָ דער דורך דעם
באַ גלייטער.

שוץ באַ דינונגען פאַ ר
דערוואַ קסענע
אַ ביוראָ פון דעם אָ פיס פון קינדער און משפחה באַ דינונגען

קעּפיטעל וויּו אָ פיס ּפאַ רק (Capital View Office
)Park
52 Washington Street
New York 12144 ,Rensselaer
באַ זוכט אונזער וועבזײטל:
ocfs.ny.gov
פאַ ר אינפאָ רמאַ ציע איבער אויפצי און אַ דאָ ּפטירונג ,רופט:
)1.800.345.KIDS (5437
אויף אָ נצוקלאָ גן איבער קינד באַ לעסטיקונג און בייז־
האַ נדלונג ,רופט:
1-800-342-3720
TDD/TTY: 1-800-638-5163
פאַ ר אינפאָ רמאַ ציע איבער דעם שוץ פאַ רן
אונטערגעוואָ רפענעם קינד אַ קט (Abandoned Infant
) ,Protection Actרופט:
)1-866-505-SAFE (7233

שוץ באַ דינונגען פאַ ר
דערוואַ קסענע
אַ ביוראָ פון דעם אָ פיס פון קינדער און משפחה באַ דינונגען

פינאַ ציעלע
עקסּפלואַ טאַ ציע
(אויסנוצן מענטשן
לרעה פאַ ר זייער
געלט) פון אַ לטע־
לײט און אינוואַ לידן

פאַ רן טעלעפאָ ן נומער פון דעם אָ פיס פון באַ דינונגען פאַ ר
אונטערגעוואַ קסענע אין אייער געגנט ,רופט:
1-844-697-3505
אויב איר זענט טויב און/אָ דער האָ ט שוועריקײטן הערן,
רופט אײער ווידיאָ רילעי סיסטעם ּפראָ ווײדער(Video
) Relay System providerאון בעט צו פאַ רבונדן ווערן
מיטן טעלעפאָ ן נומער וועלכן איר ווילט דערגרייכן.

„ּ...פראָ טערזשירן די זיכערהײט ,שטענדיקײט און
וואוילזײן פון אונזערע קינדער ,משפחות און קהילות“...
בהסכם מיטן  ,Americans with Disabilities Actוועט דער
New York State Office of Children and Family Services
צושטעלן דעם ַמטעריאַ ל אין דעם געהעריקן פאָ רמאַ ט אויפן
פאַ רלאַ נג.

(Pub-4664-YID (Rev. 05/2016

באַ זוכט אונזער וועבזײטלocfs.ny.gov :

אַ רײנפיר
פינאנציעלע עקסּפלואַ טאַ ציע (אויסנוצן איינעם לרעה פאַ ר זײן
געלט) פון עלטערע און אַ נדערע באַ גרענעצטע אונטערגעוואַ קסענע
קומט פאָ ר אַ לץ מער און מער .פינאַ נציעלע עקסּפלואַ טאַ ציע ווערט
דעפינירט אין  Social Services Law 473.6ווי :דאָ ס נישט־
ּפאַ סיקע נוצן פון אַ דערוואַ קסענעמס געלטער ,אייגנטום אָ דער
רעסורסן דורך אַ צווייטן מענטשן אַ רײנרעכנדיק ,אָ בער נישט
אויסשליסליך ,רמאות ,פאַ לשע אויסגעבונגען ,פאַ רשווינדלונג,
קאָ נסּפיראַ ציע ,פאַ לסיפיצירונג ,פעלשעווען רעקאָ רדן,
געצוואונגענע איבערפירונג פון פאַ רמעגן אָ דער אָ ּפלייקענונג
דעם צוגאַ נג צו פאַ רמאָ גן.
אין אַ סך פאַ לן ,איז דער עקסּפלואַ טאָ ר אַ קרוב אָ דער אַ באַ קאַ נטער.
דער אַ לטער קען אויך ב'עוולה'ט ווערן דורך אַ כט־געבער אָ דער
אַ נדערע פאַ רגלויבטע נאמנים ווי אַ דוואָ קאַ טן אָ דער בערזע־מעקלער.
שווינדלען ווערן דורכגעפירט דורך מענטשן וואָ ס זענען מעיקרא
פרעמדע אָ בער קענען ּפרואוון אויפצושטעלן אַ ן אָ נגייענדע שייכות
מיטן עלול'דיקן אַ לטן אָ דער באַ גרענעצטע דערוואַ קסענע בכדי זיי
ווײטער צו עקסּפלואַ טירן.

וואָ ס קען געטון ווערן?
אָ רטיקע סאָ ציאַ לדינסט אָ ּפטיילונגען ,דורך זייער
)ּ Adult Protective Services (APSפראָ גראַ ם,
וועלן נאָ כפאָ רשן ווענדונגען איבער חשדות פון
עקסּפלואַ טאַ ציע פון באַ גרענעצטע דערוואַ קסענע,
פון  18יאָ ר און העכער וועלכע לעבן אין דער
קהילה .העכער ּ 60פראָ צענט פון די  APSקליענטן
וואָ ס זענען באַ דינט געוואָ רן אין ניו יאָ רק זענען
עלטער פון  60יאָ ר.

 APSוועט אָ ּפשאַ צן דעם מצב ,און אַ ראַ נזשירן
די נויטיקע באַ דינונגען .אויב מען איז חושד אַ ז
אַ פאַ רברעכן איז באַ גאַ נגען געוואָ רן ,וועט מען
ווענדן דעם ענין צו דער ּפאָ ליציי .אויב אַ ווענדונג
קומט איבער אַ דערוואַ קסענעם וואָ ס איז נישט
באַ גרענעצט ,וועט דער  APSהעלפן דעם מענטשן
דורך פאַ רבינדן עם /זי מיט די ּפאַ סיקע קהילה
באַ דינונגען ווי אַ שטייגער דער אָ פיס פון עלטער
ווערן.

פאַ ר אינפאָ רמאַ ציע אויף באַ שיצן עלטערע און עלול'דירע דערוואַ קסענע אָ דער צו מעלדן איבער אַ חשד
פון פינאַ ציעלע עקסּפלואַ טאַ ציע ,פאַ רבינדט זיך מיטן  Adult Protective Serviceבײ דעם געגנטס
אָ ּפטיילונג פון סאָ ציאַ לדינסט אין אייער געגנט ,אָ דער מיטן Human Services Call Center: 1-844-
 697-3505אָ דער אין ניט יאָ רק סיטי פאַ רבינדט זיך מיטןHuman Resources Administration
) (HRAצענטראַ לער אויפנעם.1-212-630-1853 :

מעלדן וועגן פאַ רדעכטיקע פאַ לן
אַ יעדער מענטש וואָ ס באַ קומט זאָ רג אַ ז אַ ן
אַ לטער אָ דער אַ דערוואַ קסענער אינוואַ ליד ווערט
עקסּפלואַ טירט זאָ ל גלײך אָ נרופן דעם  APSבײ
דער אָ רטיקער אָ ּפטיילונג פון סאָ ציאַ לדינסט.

ביי אַ נדערע מעלדונגען ,אַ נאָ כפאָ רשונע הייבט
זיך אָ ן ביז  72שעה ,און אַ וויזיט צום הויז פון דעם
קליענט ווערט אַ דורכגעפירט ביז דרײ אַ רבעטס־
טעג.

 Social Services Law 473-bשענקט
אימוניטעט פון בירגערישן אחריות פאַ ר יעדן
מענטש וואָ ס מיט גוטע כוונות מעלדעט אָ ן איבער
אַ דערוואַ קסענעם וועלכער ער גלייבט קען אפשר
באַ דאַ רפן שיץ באַ דינונגען.

אַ ן אָ ּפשאַ צונג וועט דורכגעפירט ווערן וועגן דעם
דערוואַ קסענעמס באַ גרענעצונגען ,עלול'קײט צו
באַ לעסטיקונג ,גרייטקײט אָ נצונעמען הילף ,און
דער מעגליכקײט פון אַ נדערע צו העלפן אין באַ שיצן
דעם מענטשן.

 APSאיז מחוייב אין פאַ ל פון מעלדונגען וואָ ס
זענען בבחינת פיקוח נפש אָ נצונעמען מיטלען
ביז  24שעה פון ווען זיי האָ בן דערהאַ לטן די
אינפאָ רמאַ ציע.

פאַ רשידנאַ רטיקע באַ דינונגען און אינטערווענצן
זענען בנמצא ,געוואָ נדן אויף די אומשטענדן אין
יעדן הויזגעזינד.

ווי אַ זוי קענען אַ רבעטער פון פינאַ ציאַ לע אינסטיטוציעס העלפן?
אַ רבעטער אין פינאַ נציאַ לע אינסטיטוציעס זענען
אין אַ יחיד־במינו'דיקן שטאַ נד צו וויסן פריער
פון פינאַ ציעלער באַ לעסטיקונג פון עלטערע
און באַ גרענעצטע דערוואַ קסענע .אַ זעלכע
אַ רבעטער מיט קאָ נטאַ קט מיטן קליענט זעען אָ פט
סיטואַ ציעס וואָ ס אַ נטוויקלען זיך ,וואו זיי גלייבן
אַ ז אַ קליענט איז אין אַ ריזיקע .אַ ן אַ רבעטער מוז
זײן וואַ ך צו פאַ רדעכטיקע אויפפירונגען אָ דער
באַ נקיר אַ קטיוויטעטן וואָ ס קענען אפשר צײגן אַ ז
פינאַ נציעלע באַ לעסטיקונג קומט דאָ פאָ ר.
פינאַ נציאַ לע אינסטיטוציעס קענען העלפן באַ שיצן
זייערע קליענטן דורך אויפשטעלן אַ ּפראָ טאָ קאָ ל
פאַ ר אַ רבעטער צו אידענטיפיצירן און באַ ריכטן
פאַ רדעכטיקע פאַ לן פון פינאַ ציעלע עקסּפלואַ טאַ ציע
פון עלטערע/באַ גרענעצטע צו אַ באַ שטימטן
פאַ רוואַ לטער .דער פאַ רוואַ לטער וועט באַ שליסן
אויב עס איז דאָ גענוג אַ סיבה זיך צו ווענדן צום
 ,APSאָ דער אין אַ נויטפאַ ל ,צו דער ּפאָ ליציי.

 APSוועט אָ ּפשאַ צן דעם מצב און וועט מעגליך
דאַ רפן צוטריט צו פינאַ ציאַ לע רעקאָ רדן וואָ ס זענען
נוגע צו דעם מענטשן איבער וועלכן מען האָ ט
געמאָ לדן.
ווען מעגליך ,וועט מען קריגן אַ ן אַ רויסלאָ ז
פאָ רמולאַ ר פון דעם קליענט .פונדעסטוועגן,
אויב דאָ ס וועט נישט זײן שייך ,וועט דער APS
פאַ רלאַ נגען די פינאַ ציאַ לע רעקאָ רדן על־פי
Federal and State Law and Banking Law
 ,4פאָ דערן פון דער שטאַ טס געזעץ אַ רײנרעכנדיק
 Social Services law 144-aאון פינאַ נציאַ לע
אינסטיטוציעס פאָ רצושטעלן געוויסע אינפאָ רמאַ ציע
צו סאָ ציאַ לדינסט באַ אַ מטע APS .וועט נוצן
אינפאָ רמאַ ציע צונויפגעזאַ מלט פון אינטערוויוען
אויף צו באַ שטימען צי דאָ איז טאַ קע פאָ רגעקומען
עקסּפלואַ טאַ ציע און צו אַ נטוויקלען ּפלענער ווי צו
רעכט צו שטעלן די אידענטיפיצירטע ּפראָ בלעמען.

