
 

 

Vietnamese version 
 

Cùng nhau quan tâm - Cùng nhau giúp đỡ 
 

Người cao niên Ottawa đến từ nhiều cộng đồng sắc dân khác nhau, họ nói trên 93 ngôn ngữ khác nhau 
và có nền tảng văn hóa khác nhau. Trong nhiều ngôn ngữ của những người cao niên này, không có từ 
nào diễn tả được hành động: ngược đãi người cao tuổi và vì thế họ không nói về vấn đề đó một cách cởi 
mở trong cộng đồng của họ. 
 
Người cao niên của những sắc dân này có thể gặp phải nhiều trường hơp bị ngược đãi vì họ ít giao thiệp 
với những người xung quanh, họ không biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Họ phụ thuộc vào gia đình để 
được chăm sóc và có thể không muốn chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ ai ngoài gia đình. 
 
Ngược đãi người cao tuổi là gì? Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa ngược đãi người cao tuổi là một hành 
động đơn lẻ hoặc lặp đi lặp lại hoặc thiếu hành động thích hợp, sự ngược đãi này xảy ra trong bất kỳ mối 
quan hệ nào mà sự quá tin gây tổn hại hoặc đau khổ cho người cao niên.1 
 
Ngược đãi người cao tuổi có thể xảy ra theo nhiều cách, một số cách thông thường nhất là: 
 

- Tài chính hoặc vật chất: 
o Lấy tiền mà không được phép 
o Không thanh toán các hóa đơn 
o Bán tài sản hay những vật sở hữu khác mà không được phép 
o Không cho phép người cao niên tìm và gặp một luật sư để cấp Giấy ủy quyền hoặc các 

nhu cầu pháp lý khác 
 

- Cảm xúc hoặc tâm lý: 
o Mắng chửi hay dùng từ hạ thấp nhân phẩm (ví dụ: ngu ngốc, ăn hại vô dụng) 
o Làm cho người đó cảm thấy không vui hoặc bị căng thẳng 
o Không thèm để ý khi người đó cần sự giúp đở 
o Không cho gặp con cháu và những người thân trong gia đình hay bạn bè 

 
- Thể chất: 

o La Hét, hành hung và đánh đập 
o Giam người đó ở trong phòng 

 
- Xã giao:  

o Không cho phép người đó gặp gỡ bạn bè 
o Để người đó ở nhà không cho đi đâu hết 

 
- Tâm linh:  

o Không cho phép người đó đi đến những nơi thờ phượng như chùa, nhà thờ 
o Không cho phép làm bàn thờ tại nhà để cầu nguyện hay tu tập  

 
1 WHO / INPEA, 2002, Tiếng nói thiếu sót: quan điểm của người già về lạm dụng người cao tuổi, (p3), 
Tổ chức Y tế Thế giới, Geneva Thụy Sĩ. 



 

 

 
 

 
- Bỏ mặc: 

o Không nói chuyện hay giao tiếp, không dành nhiều thời gian cho họ 
o Không cung cấp các nhu yếu phẩm như thực phẩm, thuốc men hoặc nơi ở an toàn 
o Không đưa đi nhà thương hay tìm bác sĩ khi họ có vấn đề sức khỏe, không đưa họ đến 

các cuộc hẹn bác sĩ 
o Không giúp đỡ hay chăm sóc họ hàng ngày như tắm rữa, đi vệ sinh và giặt ủi quần áo 

 
- Tình dục: 

o Đụng chạm vào người họ, làm cho họ xấu hổ hoặc không được thoải mái 
o Thiếu nơi riêng tư (ví dụ: khi thay quần áo hay trong lúc tắm) 
o Buộc người đó thực hiện những hành vi tình dục gượng ép  

 
  
Những lời đề nghị: 

✓ Biết quyền của người công dân trong nước Canada 
✓ Tâm sự với ai đó mà mình có sự tin tưởng nơi họ như một thành viên gia đình, một vị bác sĩ 

hoặc một người bạn tốt 
✓ Điều quan trọng là duy trì sự kết nối với các mạng xã hội 
✓ Biết rằng những nhu cầu và phúc lợi của người cao niên cũng quan trọng như các thành viên 

khác trong gia đình 
 
Để được giúp đỡ hoặc hỗ trợ, hãy gọi: 
 
Trung tâm Hỗ trợ Cộng Đồng Nepean Rideau và Osgoode, Dịch vụ giới thiệu và đáp ứng đối với sự ngược 
đãi người cao tuổi 613-596-5626 ext.230 
 
Giúp đỡ của sở cảnh sát Ottawa: 
 
Đường dây thông tin về ngược đãi người cao tuổi: 613-236-1222 ext.2400 hoặc 
 
Đơn vị giúp đỡ nạn nhân của những vụ khủng hoảng: 613-236-1222 ext.2223 
 
Khi có trường hợp khẩn cấp: 911 
 
Đường dây an toàn của người cao niên: 1-866-299-1011 
 
Trung tâm giúp đỡ những người gặp tình cảnh khó khăn Ottawa: 613-238-3311 
 
Y tế công cộng Ottawa: 613-580-6744 
 

 
 
 
 



 

 

 


