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ओटावामा रहेका प्रौढहरु फरक फरक समुदायहरूबाट आएका छन ्। उनीहरु बबभिन्न 
९३ िन्दा बढी भाषाहरू र सााँस्कृतिक पषृ्ठिूभमबाट आएकाछन ्। यी प्रौढहरूका धेरै 
भाषाहरूमा, 'प्रौढलाई हुने गरेका अपमान र यािनाका लागी कुनै शब्दहरु छैनन । 
उनीहरू आफ्नो समुदायमा प्रौढहरुमा हुने यािना र हहिंसाको कुरा गदैनन।् 
 

 बबबबधसिंस्कृतिका प्रौढहरूसाँग बदृ्धबदृ्धाहरुमा हुने यािनाहरु िोगेको धेरै 
अनुिवहरु हुन सक्छ ।  ककनिने उनीहरुको सामाजिक सम्पकक  कमहुन्छ र 
उनीहरुलाई अिंगे्रिी र फे्रन्चिाषाको प्रयाप्ि ज्ञान हुाँदैन । उनीहरु पररवारका अरु 
सदस्यहरु साँग तनिकर रहनु परेको हुनाले आफुलाई िएको पररवाररक यािनालाई 
सामाजिक प्रतिष्ठाका कारणले गदाक  अरुलाई िन्न चाहाँदैनन ्। ।  
प्रौढ यािना भनकेो के हो?  
 ववश्व स्वास्थ सिंगठनका अनुसार  एकपटक वा दोहोयााएर प्रौढहरुमा हुने  
दरु्वयावहारलाई वा प्रौढहरुमा हुने अनुपयुक्ि व्यवहार िो आफन्िहरुबाट या अन्यबाट 
हुने गदकछ । त्यस्िो व्यवहार िुन अपेक्षा गररएको हुाँदैन । त्यसले प्रौढहरुको 
ववश्वास गुम्नुका साथ हानी पुयाकउाँछ । अथवा िनाब पैदा गराई हदन्छ ।  
बदृ्धहरुलाई  धेरै तररकाबाट यािना हुन सक्दछ, केहह सामान्य यातनाहरू यस 
प्रकारछन ्: 
 

- ववत्तीय वा सामग्री: 
• अनुमतत बबना पैसा ललने 
• बबलहरू नततने  
• अनुमतत ववना सम्पवत्त  बेचववखन गने ।  
• पावर अफ अटनी वा अन्य कानूनी आवश्यकताहरूको लागग वकील साँग 

िैटगनक अनुमतत नहदने । 



 
 

भावनात्मक वा मनोवजै्ञातनक: 
• अपहेभलि शब्दहरु प्रयोग गन े(उदाहरणका लागग "मूर्ा," "बकेामे") 
• एक््याउने ,  दुुःर् वा तनाव हदने 
• बेवास्ता गदै आवाश्यक पदाक सहयोग नगने 
• नाततनाततनाहरु, पररवारका सदस्यहरु र साथीहरु साँग िेटगनक अनुमतत नहदने 

। 
 शारीररक: 

• कराउँने, धके्ने वा हहकाकउने  
• एक्लै कोठामा बस्न बाध्य पाने ।  

सामाजिक: 
• साथीहरूसँग भेट गना अनुमतत नहदने 
• एक्लै घरमा अधधक समय बस्न बाध्यपान े 

 आध्याजत्मक: 
• धालमाक स्थानहरूमा िान अनुमतत नहदने 
• घरमा पूिा गना वा धाभमकक ििनककिकन गना अनुमतत नहदने । 

 
उपेक्षा: 

• वो्न  वा कुराकानी गन,े पयाकप्ि समय नहदने 
• आवाश्यक खान ेबस्न ेर  औषधध िस्िा आवश्यकिाहरू प्रदान नगन े 
• बबरामी हुाँदा धचककत्सकको स्लाह नभलन ेर अस्पिालमा पतन नलाने 
• दैतनक कायकहरू िस्ि ैनुहाउन, बाथरूममा िान, र लुगाधुन सहयोग नगन े।  
• सम्बेदनभसल अिंगमा स्पशक गरी  लजजिि र असहि बनाउाँन े। 
• गोपनीयिा नहुाँने (उदाहरणको लाधग लुगाफेदाक वा बाथरूममा) 
• असहि यौन कायक प्रदशकन गनक बाध्य पान े 



 

क्यानाडामा बशोवास गने वा नागररकले  आफ्नो  अधधकार थाहा पाउनुहोस ्

 पररवारको कुनै सदस्य , डाक्टर अथवा साथीलाई ववश्वास गरेर सब ैकुरा िन्नु 
होस । 

सामाजिक नेटवकक हरूमा िोडडएर रहनु महत्वपूणक हुन्छ । 

• पररवारमा बदृ्धबदृ्धाको हेरचाह अरु  सदस्यहरुको िस्ि ैमहत्वपूणकछ िन्न ेसबैले 
िान्नु पदकछ ।  

केही मद्दि वा सहयोग चाहहएमा फोन  गनुकहोस:् 
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