
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   18/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ي البالد لمنع إساءة معاملة كبار السن  2.5الحاكم كومو يعلن عن توسعة بقيمة 
 
  مليون دوالر للمبادرة األوىل ف

  
ي تحمي البالغي    

توفر المبادرة دعًما إضافًيا للفرق متعددة التخصصات الشاملة والمعززة عىل مستوى الوالية والت 
ي يتعرض لها كبار السن واالستغالل الماىلي 

  الضعفاء من إساءة معاملة الت 
  

ي جميع أنحاء الوالية
 

ي تساعد كبار السن ثالث مرات ف
  تضاعف عدد الفرق الت 

  
  عاًما هم ضحايا إساءة معاملة كبار السن كل عام 65أشخاص ممن هم أكبر من   10واحد من كل 

  
ي  مليون دوالر لمبادرة الفرق متعددة التخصصات المحس   2.5أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن توسعة بقيمة 

نة األوىل ف 
 .  لخطر سوء المعاملة أو اإلهمال أو االستغالل الماىلي

ي تحمي البالغي   الضعفاء المعرضي  
سيساعد التمويل، الذي   البالد والت 

ه سنوًيا حت  سبتمير   عاًما فأكير المعرضي   للخطر بسبب القيود   60، البالغي   الذين يبلغون من العمر 2022سيتم توفي 
عيي   واألطباء النفسيي    الجسدية والضعف اإلد راكي أو الخرف والعزلة االجتماعية ويوسع الوصول إىل المحاسبي   الشر

 . ي الصحة العقلية والخدمات القانونية المدنيي   /أخصائت 
ي وضعها مكتب الوالية للشيخوخة   للمسني  

هذه المبادرة، الت 
ي الوالية مما يجعل برنامج  بال  92مقاطعة وتغطي   51ومكتب الوالية لخدمات الضحايا تخدم حالًيا  

مائة من كبار السن ف 
ي تسىع للتعامل مع إساءة استهداف كبار السن ثالث مرات. 

ي البالد ويضاعف عدد الفرق الت 
  نيويورك األول من نوعه ف 

  

ي نيويورك نؤمن بالدفاع عن المعاملة العادلة والمتساوية لجميع مواطنينا وحماية السكان األكير  قال الحاكم كومو
"نحن ف 

ي ذلك كبار السن. 
ا بما ف 

ً
اء لحماية كبار السن من سكان نيويورك   ضعف ا من الخير

ً
تجمع هذه المبادرة األوىل من نوعها فرق

ي ضمان المعرضي   لخطر سوء المعاملة أو اإلهمال أو االستغال
نامج المهم ف  ل الماىلي وسيساعد التمويل المستمر لهذا الير

ي جميع أنحاء الوالية. وكذلك تزويدهم بالخدمات المنقذة  
وصول هذه الفرق إىل المزيد من كبار السن المعرضي   للخطر ف 

ي يحتاجون إليها ". 
  للحياة الت 

  

خدمات الشيخوخة وخدمات حماية البالغي   والرعاية  تتكون فرق العالج متعدد التخصصات المعززة من متخصصي   من 
ها من التخصصات لتنسيق   الصحية والخدمات المالية والعدالة الجنائية ومساعدة الضحايا والصحة العقلية وغي 

 . ي الحاالت المعقدة إلساءة معاملة المسني  
ي   -تساعد الفرق  التحقيقات وتطوير التدخالت ف 

ي تم تجريبها ألول مرة ف 
الت 

ي عام ا
عاًما أو أكير والمعرضي   لخطر األذى أو االستغالل بسبب القيود   60البالغي   الذين يبلغون من العمر  -  2012لوالية ف 

  الجسدية والضعف اإلدراكي أو الخرف والعزلة االجتماعية. 

  
ي عام بلغ االستثمار األوىلي لمدة ثالث سنوات والذي أطلق مبادرة رق العالج متعدد التخصصات المعز 

ما   2017زة ف 
ي قدمها مكتب خدمات  مليون دوالر.  8.4مجموعه 

يتألف هذا االستثمار من أموال قانون ضحايا الجريمة الفيدراىلي الت 
اكة مع    NYSOFAدخلت   الضحايا جنًبا إىل جنب مع استثمار حكومي مقدم من مكتب والية نيويورك للشيخوخة.  ي شر

ف 
ي منطقة روتشسي  

ي مدينة نيويورك  مؤسسة دورة الحياة ف 
ي مقاطعة مونو، ومركز إساءة معاملة المسني   ف 

ى، ومقرها ف   الكير
ي إلدارة ومراقبة وتوزي    ع التمويل.   إضافًيا بقيمة   OVSتقدم  ويل كورنل العالجر

ً
سنوًيا   VOCAمليون دوالر من  2تمويال

ا إضافًيا قدره   NYSOFAوخصصت 
ً
  العالج متعدد التخصصات المعززة  فرق دوالر سنوًيا لدعم مبادرة  500,000مبلغ

  . 2022سبتمير  30حت   2020أكتوبر  1من 



 

 

  
ي  51تغطي الفرق اآلن 

ي المقاطعات  10مقاطعة ف 
ي والية نيويورك.  11مناطق ويجري إعداد الفرق ف 

وتشمل   المتبقية ف 
تقديم معلومات حول أنواع    الخدمات المقدمة لضحايا اإلساءة من خالل تدخالت فرق العالج متعدد التخصصات المعززة

أخرى من الخدمات واإلحالة إليها مثل برامج خدمة الضحايا أو الخدمات القانونية والدفاع الفردي مثل إعادة الممتلكات  
ي التقدم للحصول عىل منافع عامة. 

فرق العالج متعدد التخصصات المعززة   يوفر منسقو  الشخصية أو المساعدة ف 
عي وطبيب استشارات حول الحاالت ب

اإلضافة إىل الوصول إىل خدمات االستشارات مثل محاسب الطب الشر
ي حسب الحاجة والمتاح. 

ي المدئ 
ي الصحة العقلية ومحامي القانوئ 

وتعقد مؤسسة دورة حياة منطقة   الشيخوخة/أخصائ 
 .  حول االستغالل الماىلي

نت للمتخصصي   ا ندوات شهرية عير اإلني 
ً
ى أيض  الكير

الصحة العامة الناتجة   خالل أزمة روتشسي 
، مما يضمن استمرار  COVID-19عن مرض )

ً
ضيا ( واصلت فرق العالج متعدد التخصصات المعززة االجتماع افي 

ي نيويورك خالل وقت تم فيه إيقاف العديد من  
ي حاالت إساءة معاملة كبار السن وتوفي  الحماية لكبار السن ف 

التدخالت ف 
ا. 
ً
امج األخرى مؤقت   الير

  
ضحية خدمات   670إحالة وتلق   1,600، تلق  منسقو فرق العالج متعدد التخصصات المعززة حواىلي 2017عام منذ 

ة الزمنية، نتج عن تدخالت فرق العالج متعدد التخصصات المعززة حواىلي  الدفاع.  ي نفس الفي 
دوالر أمرت بها   645,000ف 

 .   المحاكم لضحايا قضايا االستغالل الماىلي

  
، مديرة منظمة  ابيث كروني   ي هي حقيقة بالنسبة لكثي  من المواطني   المسني   تخلق   OVSوقالت إلب  

"إن العزلة الت 
ا تجعلهم بشكل خاص عرضة لالستغالل ويقل احتمال اإلبالغ عنهم عندما يكونون ضحايا للجريمة. 

ً
  OVSتفخر  ظروف

ي منع إساءة معاملة 
المسني   ولضمان أنه عند حدوث اإلساءة تتم محاسبة الجناة  بدعم هذا التواصل المهم للمساعدة ف 

ونشكر الحاكم كومو عىل دعمه المستمر حت  تتمكن هذه الفرق من الوصول إىل كل سكان نيويورك الذين يحتاجون إىل  
  مساعدتها."

  
كائنا من القطاعي   ال ، غري    غ أولسنNYSOFAقال القائم بأعمال مدير  عام والخاص للفت  "يسعدنا أن ننضم إىل شر

ي نيويورك بجميع أشكالها. 
ي منع وتخفيف إساءة معاملة كبار ف 

من خالل   االنتباه إىل إساءة معاملة كبار السن والمساعدة ف 
كاء الذين يمثلون أنظمة   التوعية والتثقيف بشأن عالمات وأعراض سوء المعاملة للمشاركة مع مجموعة متنوعة من الشر

ي توفي  حل مجتمىعي لمشكلة مجتمعية وإظهار مختلفة تقود فرقنا الوطن
ية المعززة متعددة التخصصات الرائدة الطريق ف 

ي البالد من قبل منظمة الصحة العالمية و  
ام نيويورك تجاه كبار السن وسبب تصنيفنا كأول والية صديقة للمسني   ف  الي  

AARP".  

  
، "أود أن أشكر الحاكم كومو عىل دعمه المستمر كوك  قالت رئيسة مؤسسة دورة الحياة والمديرة التنفيذية آن ماري 

ا. 
ً
 منها العديد من كبار السن خالل الوباء إىل تفاقم الوضع الخطي  بالفعل  للضحايا األكير سن

ي عائ 
أدت العزلة والوحدة الت 

ي نيويورك. 
ي ح لكبار السن ف 

ي صمت وقد شهدنا هذا العام ارتفاًعا ف 
ايد إساءة معاملة المسني   ف  االت سوء المعاملة  تي  

 . لقد أثبت نموذج الفريق المحسن متعدد التخصصات نجاحه وسمح للمجتمعات بحماية كبار  والخداع واالستغالل الماىلي
 . ي نيويورك بشكل جماعي

  يستحق البالغون األكير سنا أن يعيشوا بدون التعرض إىل اإلساءة وسوء المعاملة." السن ف 

  
ا راتشموث، مديرة مر  ي كلية طب وايل كورنيلقالت لب  

 
 NYCEAC"تعمل  كز إساءة معاملة المسني   بمدينة نيويورك ف

ى ومكتب والية نيويورك للشيخوخة    الكير
ي منطقة روتشسي 

بشكل وثيق مع إدارة الشيخوخة ومؤسسة دورة الحياة ف 
كائنا المجتمعيي   من أجل تقليل المخاطر عىل كبار السن من سكان نيويورك الضعفاء م ي المذهل  وشر

ن خالل العمل التعاوئ 
ي جميع أنحاء الوالية. 

بتكريم كبار السن من خالل إيجاد   NYCEACيفخر فريق  للفرق المحسنة متعددة التخصصات ف 
ي منطقة   طرق مبتكرة لتخفيف المخاطر بشعة وفعالية. 

شكًرا إلدارة مدينة نيويورك للشيخوخة ومؤسسة دورة الحياة ف 
ى و   الكير

." OVSو  NYSOFAروتشسي  ي العمل إلنهاء إساءة معاملة المسني  
  عىل األفكار التقدمية ف 

  
ي بول، مفوضة خدمات األطفال واألرسة بوالية نيويورك ل "إن مكتب والية نيويورك لخدمات األطفا وقالت شيال جر

ي الحفاظ عىل كرامتهم واستقاللهم. 
اكة مع وكاالت الوالية الشقيقة لمساعدة كبار السن الضعفاء ف   واألشة فخور بالشر



 

 

ي 
وتوفر أداة أخرى للوصول إىل الفئات السكانية الضعيفة من   OCFSوتكمل هذه المبادرة جهود خدمات حماية البالغي   ف 

  واإلهمال واالستغالل." كبار السن الذين وقعوا ضحية سوء المعاملة

  
وتمت    2020وديسمير  2018إجمالية للمساعدة بي   يناير  5,673عاًما أو أكير  60قدم ضحايا الجرائم الذين بلغوا  

  خالل ذلك الوقت.   OVSمن قبل   3,789الموافقة عىل  

  
ا من كل 

ً
بعض أشكال إساءة معاملة كبار عاًما يقع ضحية   65أشخاص ممن هم أكير من  10وتشي  اإلحصاءات إىل أن واحد

ي يدعمها موظفون من قسم خدمات  السن كل عام. 
طة لكبار السن والت  وتساعد لجنة والية نيويورك لتنسيق خدمات الشر

العدالة الجنائية بالوالية وكاالت وبرامج إنفاذ القانون من خالل توفي  التدريب واألدوات حت  يتمكنوا من خدمة كبار السن  
ي نيويورك 

  بشكل أفضل.  ف 

  
ي يجب استخدامها عند الرد عىل مكالمات األشخاص المصابي    

اتيجيات الت  ي ذلك االسي 
يغطي التدريب موضوعات بما ف 

بمرض الزهايمر والخرف وكيف يمكن للدعاة ومقدمي الخدمات ومتخصصي خدمات حماية البالغي   التعاون مع جهات 
ي قضايا إساءة معاملة كبار 

كما وضعت اللجنة مجموعة أدوات إلساءة معاملة المسني   تحدد األشكال   السن.  إنفاذ القانون ف 
؛ قوائم المراجعة االستقصائية؛ المستندات التدريبية؛ مقاطع الفيديو والدورات التدريبية  المختلفة إلساءة معاملة المسني  

نت؛ قواني   والية نيويورك المحددة المتعلقة بإساءة معاملة المسن ؛ وكتيبات إعالمية لكبار السن مع نصائح  عير اإلني  ي  
  للحفاظ عىل سالمتهم. 

  
ي 
 
"إن إساءة معاملة المسني   هي حقيقة مأساوية وال يمكننا   مايكل سي غرين DCJSقال نائب المفوض التنفيذي ف
ي  السماح لها بالمرور دون معالجة. 

طة لكبار السن وموظق  بدعم هذه الفرق   DCJSتفخر لجنة تنسيق خدمات الشر
ا لالعتداءات 

ً
ي ضمان عدم تعرض المواطني   األكير ضعف

  وأن أولئك الذين يحاولون استغاللهم يتعرضون -والمساعدة ف 
 مقدمي الخدمات وإنفاذ القانون حت    للمساءلة. 

نشكر الحاكم كومو عىل تمويل هذه الفرق ونتطلع إىل استمرار التعاون بي  
  نتمكن من كسب المعركة لمنع إساءة معاملة المسني   واالستجابة لها."

  
النفقات الطبية واالستشارية  شبكة أمان لضحايا الجريمة و/أو أفراد أشهم وتعويض األفراد المؤهلي   عن OVSيوفر 

لمزيد من المعلومات وإرشادات األهلية   ونفقات الجنازات والدفن واألجور المفقودة والدعم باإلضافة إىل المساعدة األخرى. 
ي تمولها حسب المقاطعة، تفضل بزيارة 

- 247-8035أو اتصل بالرقم  .ovs.ny.govwwwوبرامج مساعدة الضحايا الت 
800-1.  

  
لية والمجتمعية التابعة إىل  امج المي   لكبار السن إمكانية الوصول إىل حزمة جيدة التخطيط ومنسقة    NYSOFAتوفر الير

ها من الخدمات الداعمة المصممة لدعم وتكميل الرعاية غي  الرسمية.  لية وغي   
إىل   وكالة وتهدف ال  من الخدمات المي 

ا لزيادة  
ً
ي المناسبة والمناسبة من حيث التكلفة وتوافرها لألفراد األكير سن تحسي   الوصول إىل خدمات الدعم غي  الطتر

ي مجتمعهم وتجنب مستويات أعىل من الرعاية والرعاية الممولة من القطا 
ي السن ف 

وتحقق   ع العام. قدرتهم عىل التقدم ف 
NYSOFA   مكتًبا محلًيا لكبار السن.   59هذا من خالل شبكتنا المكونة من  

  
تعد المنظمة مصدًرا   ت وزيادة فرص عيش حياة أطول. كبار السن ومقدمي الرعاية عىل مواجهة التحديا  Lifespanوتساعد 

ة وأكير من   ا للمعلومات والتوجيهات غي  المتحي  
ً
خدمة ومنارصة لكبار السن ومقدمي الرعاية كما توفر التدريب    30موثوق

  والتعليم للمهنيي   المتحالفي   والمجتمع. 

  
ي  أطلق

ي ع   NYCمركز إساءة معاملة كبار السن ف 
ي وايل كورنيل ميديسن ف 

ي يتعامل بها    2009ام ف 
لتحسي   الطريقة الت 

 .  وإهمالهم واستغاللهم الماىلي
  المتخصصون والمنظمات واألنظمة مع إساءة معاملة المسني  

  
###  

  

http://www.ovs.ny.gov/
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