
פַארנַאכלעסיקט ָאדער ווערן נישט אויפגעּפַאסט ווי 	 
געהעריק, ווי עס ּפַאסט לויט זייערע בַאדערפענישן ָאדער 

פינַאציַאלער מצב.
איזָאלירט פון ַאנדערע קרובים ָאדער פון תמיכה.	 
בַאגלייט דורך ַא פרעמדן וועלכער דערמוטיקט זיי 	 

ַארויסצוציען גרויסע סומעס מזומן־געלט.
בַאגלייט דורך ַא קרוב ָאדער ַאן ַאנדערן ווָאס עס זעט זיך 	 

אויס ַאז יענער צווינגט זיי דורכצופירן טרַאנסַאקציעס.
 טָארן נישט רעדן פַאר זיך ָאדער ָאננעמען די אייגענע 	 

בַאשלוסן.
מיט ַא בַאקַאנטן ווָאס שײנט צו זײן צופיל 	 

פַאראינטערעסירט אין זייער פינַאציַאלן מצב.

נערוועז ָאדער שרעקן זיך פַאר דעם מענטשן ווָאס 	 
בַאגלייט זיי. 

געבן ָאן צווייפלהַאפטיקע הסברים וועגן ווָאס זיי טוען מיט 	 
זייער געלט. 

פַארזָארגט ָאדער מבולבל איבער „פעלנדיקע געלטער” אין 	 
זייער בַאנק.

קענען ניט געדענקן הָאבן געהַאט אויסגעפילט פינַאציַאלע 	 
טרַאנסַאקציעס ָאדער גע'חתמ'עט אויף דָאקומענטן. 

דערשרָאקן ַאז מ'וועט זיי ַארויסווַארפן פון זייערע הײזער 	 
ָאדער ַארײנשטעלן אין ַא מוסד אויב מ'וועט נישט געבן קיין 

געלט צו דעם ווָאס ּפַאסט אויף אויף זיי. 

פַארדעכטיקע בַאנקיר ַאקטיוויטעט 
ַאן אומגעוויינליך כמות פון בַאנקיר ַאקטיוויטעט: 	 
ָאפטע קָאנטע טוישונגען פון איין בַאנק/סניף צו ַא 	 

צווייטן.
ַא טויש אין דורכשניטליכן סדר פון ַארויסציען געלט, 	 

ָאדער אומגעוויינליכע הויכע סומעס.
גרויסע ַארויסציאונגען ָאדער ַאריבערפירונגען פון נישט 	 

לַאנג געעפנטע בשותפותדיקע קָאנטעס.
בַאנקיר ַאקטיוויטעט נישט בהתאם מיטן קליענטס 	 

געוויינליכע רגילות'ן:
גרויסע ַארויסציאונגען פון קָאנטעס ווָאס זענען נישט 	 

געווען ַאקטיוו ביז ַאהער, ָאדער פון ָאּפשּפָאר קָאנטעס. 
ָאפטע ַארויסציען געלט פון ַאן ATM מַאשין, סּפעציעל 	 

אויב דער ַאלטער איז פיזיש שווַאך און הָאט ביז דַאן 
נישט גענוצט קיין ATM מַאשין. 

כסדר'דיקער ָאּפצָאל פון דירה געלט/ווַאסער/עלעקטריק 	 
און דָאס גלײכן דורך ַא טשעק שטעלט זיך ָאּפ ּפלוצלונג.

סטַאבילע טרָאסטן מיט איין און איינציקער געניסער 	 
ווערן צוריקגעצויגן.

דיסטריביוציע ּפרָאוויזיעס ווערן געטוישט צו פַארלַאנגען 	 
צָאלונגען צו ַא דריטן צד.

 (Capital View Office קעּפיטעל וויּו ָאפיס ּפַארק
Park)

 52 Washington Street
 New York 12144 ,Rensselaer

בַאזוכט אונזער וועבזײטל: 
 ocfs.ny.gov

פַאר אינפָארמַאציע איבער אויפצי און ַאדָאּפטירונג, רופט: 
 1.800.345.KIDS (5437)

אויף ָאנצוקלָאגן איבער קינד בַאלעסטיקונג און בייז־
הַאנדלונג, רופט: 

 1-800-342-3720
 TDD/TTY: 1-800-638-5163

פַאר אינפָארמַאציע איבער דעם שוץ פַארן 
 (Abandoned Infant אונטערגעווָארפענעם קינד ַאקט

(Protection Act, רופט:
 1-866-505-SAFE (7233)

פַארן טעלעפָאן נומער פון דעם ָאפיס פון בַאדינונגען פַאר 
אונטערגעווַאקסענע אין אייער געגנט, רופט: 

1-844-697-3505
אויב איר זענט טויב און/ָאדער הָאט שוועריקײטן הערן, 
 (Videoרופט אײער ווידיָא רילעי סיסטעם ּפרָאווײדער

(Relay System provider און בעט צו פַארבונדן ווערן 
מיטן טעלעפָאן נומער וועלכן איר ווילט דערגרייכן. 

„...ּפרָאטערזשירן די זיכערהײט, שטענדיקײט און
וואוילזײן פון אונזערע קינדער, משפחות און קהילות...“

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

צושטעלן דעם ַמטעריַאל אין דעם געהעריקן פָארמַאט אויפן 
פַארלַאנג. 
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סימּפטָאמען פון פינַאנציעלע עקסּפלוַאטַאציע
)אויסנוצן איינעם לרעה פַאר זײן געלט(

פינַאציעלע 
עקסּפלוַאטַאציע 

)אויסנוצן מענטשן 
לרעה פַאר זייער 
געלט( פון ַאלטע־

לײט און אינווַאלידן

ocfs.ny.gov :בַאזוכט אונזער וועבזײטל

עלטערע מענטשן ָאדער אינווַאלידן קענען ווערן אויסגענוצט לרעה פינַאציעליש אויב זיי זענען:

פַארדעכטיקע חתימות אויף טשעקן ָאדער אויף ַאנדערע 	 
דָאקומענטן, ווי ַא שטייגער ַאּפליקַאציעס פַאר קרעדיט־

קַארטלעך:
די חתימה שײנט צו זײן געפעלשט.	 
די חתימה זעט אויס ריכטיק, ָאבער די סומעס זענען 	 

געשריבן אין ַאן ַאנדער כתב.
בַאנוץ מיט פַארשידענע ּפענס ָאדער טינטס קען בַאדײטן 	 

ַאז עּפעס איז נישט כשר.
ּפלוצעמדיקע פַארמערונגען אין ָאנגעזַאמלטע חובות בעת 	 

דער ַאלטער זעט אויס נישט צו וויסן פון טרַאנסַאקציעס:
הלוואות פון בַאנק ָאדער צווייטע מָארטגעדזשעס ווערן 	 

אײנגעהַאנדלט. 
גרויסע חובות פון קרעדיט־קַארטלעך ָאדער רעזערוו 	 

קרעדיט.
ַא נאמן ָאדער ַאן ַאנדערער נעמט זיך ָאּפגעבן מיטן 	 

דערווַאקסענעמס ענינים, ַארויסציענדיק געלטער ָאן קיין 
קענטיקן תועלת פַאר דעם דערווַאקסענעם. 

בַאנק בַאריכטן און ַאנולירטע טשעקן ווערן שוין מער נישט 	 
געשיקט צו דעם קליענט אין דער היים. )בַאשטעטיק ַאז 

דָאס איז דעם קליענטס ווילן).
צווייפלהַאפטיקע סיבות פַאר דער בַאנק ַאקטיוויטעט ווערן 	 

ָאנגעגעבן דורכ דעם ַאלטן/אינווַאליד ָאדער דורך דעם 
בַאגלייטער. 

שוץ בַאדינונגען פַאר 
דערווַאקסענע

שוץ בַאדינונגען פַאר 
דערווַאקסענע

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



פינאנציעלע עקסּפלוַאטַאציע )אויסנוצן איינעם לרעה פַאר זײן 
געלט) פון עלטערע און ַאנדערע בַאגרענעצטע אונטערגעווַאקסענע 
קומט פָאר ַאלץ מער און מער. פינַאנציעלע עקסּפלוַאטַאציע ווערט 

דעפינירט אין Social Services Law 473.6 ווי: דָאס נישט־
ּפַאסיקע נוצן פון ַא דערווַאקסענעמס געלטער, אייגנטום ָאדער 

רעסורסן דורך ַא צווייטן מענטשן ַארײנרעכנדיק, ָאבער נישט 
אויסשליסליך, רמאות, פַאלשע אויסגעבונגען, פַארשווינדלונג, 

קָאנסּפירַאציע, פַאלסיפיצירונג, פעלשעווען רעקָארדן, 
געצוואונגענע איבערפירונג פון פַארמעגן ָאדער ָאּפלייקענונג 

דעם צוגַאנג צו פַארמָאגן.
אין ַא סך פַאלן, איז דער עקסּפלוַאטָאר ַא קרוב ָאדער ַא בַאקַאנטער. 

דער ַאלטער קען אויך ב'עוולה'ט ווערן דורך ַאכט־געבער ָאדער 
ַאנדערע פַארגלויבטע נאמנים ווי ַאדווָאקַאטן ָאדער בערזע־מעקלער. 

שווינדלען ווערן דורכגעפירט דורך מענטשן ווָאס זענען מעיקרא 
פרעמדע ָאבער קענען ּפרואוון אויפצושטעלן ַאן ָאנגייענדע שייכות 
מיטן עלול'דיקן ַאלטן ָאדער בַאגרענעצטע דערווַאקסענע בכדי זיי 

ווײטער צו עקסּפלוַאטירן. 

ָארטיקע סָאציַאלדינסט ָאּפטיילונגען, דורך זייער 
Adult Protective Services (APS) ּפרָאגרַאם, 

וועלן נָאכפָארשן ווענדונגען איבער חשדות פון 
עקסּפלוַאטַאציע פון בַאגרענעצטע דערווַאקסענע, 

פון 18 יָאר און העכער וועלכע לעבן אין דער 
קהילה. העכער 60 ּפרָאצענט פון די APS קליענטן 

ווָאס זענען בַאדינט געווָארן אין ניו יָארק זענען 
עלטער פון 60 יָאר.

APS וועט ָאּפשַאצן דעם מצב, און ַארַאנזשירן 
די נויטיקע בַאדינונגען. אויב מען איז חושד ַאז 
ַא פַארברעכן איז בַאגַאנגען געווָארן, וועט מען 

ווענדן דעם ענין צו דער ּפָאליציי. אויב ַא ווענדונג 
קומט איבער ַא דערווַאקסענעם ווָאס איז נישט 

בַאגרענעצט, וועט דער APS העלפן דעם מענטשן 
דורך פַארבינדן עם /זי מיט די ּפַאסיקע קהילה 

בַאדינונגען ווי ַא שטייגער דער ָאפיס פון עלטער 
ווערן.  

פַאר אינפָארמַאציע אויף בַאשיצן עלטערע און עלול'דירע דערווַאקסענע ָאדער צו מעלדן איבער ַא חשד 
פון פינַאציעלע עקסּפלוַאטַאציע, פַארבינדט זיך מיטן Adult Protective Service בײ דעם געגנטס 

Human Services Call Center: 1-844- ָאּפטיילונג פון סָאציַאלדינסט אין אייער געגנט, ָאדער מיטן
 Human Resources Administration697-3505 ָאדער אין ניט יָארק סיטי פַארבינדט זיך מיטן

(HRA) צענטרַאלער אויפנעם: 1-212-630-1853.

ַארײנפיר 

ווָאס קען געטון ווערן? 

מעלדן וועגן פַארדעכטיקע פַאלן 

ווי ַאזוי קענען ַארבעטער פון פינַאציַאלע אינסטיטוציעס העלפן?

ַאיעדער מענטש ווָאס בַאקומט זָארג ַאז ַאן 
ַאלטער ָאדער ַא דערווַאקסענער אינווַאליד ווערט 
עקסּפלוַאטירט זָאל גלײך ָאנרופן דעם APS בײ 

דער ָארטיקער ָאּפטיילונג פון סָאציַאלדינסט. 

Social Services Law 473-b שענקט 
אימוניטעט פון בירגערישן אחריות פַאר יעדן 

מענטש ווָאס מיט גוטע כוונות מעלדעט ָאן איבער 
ַא דערווַאקסענעם וועלכער ער גלייבט קען אפשר 

בַאדַארפן שיץ בַאדינונגען.

APS איז מחוייב אין פַאל פון מעלדונגען ווָאס 
זענען בבחינת פיקוח נפש ָאנצונעמען מיטלען 
ביז 24 שעה פון ווען זיי הָאבן דערהַאלטן די 

אינפָארמַאציע.

ביי ַאנדערע מעלדונגען, ַא נָאכפָארשונע הייבט 
זיך ָאן ביז 72 שעה, און ַא וויזיט צום הויז פון דעם 

קליענט ווערט ַאדורכגעפירט ביז דרײ ַארבעטס־
טעג. 

ַאן ָאּפשַאצונג וועט דורכגעפירט ווערן וועגן דעם 
דערווַאקסענעמס בַאגרענעצונגען, עלול'קײט צו 
בַאלעסטיקונג, גרייטקײט ָאנצונעמען הילף, און 

דער מעגליכקײט פון ַאנדערע צו העלפן אין בַאשיצן 
דעם מענטשן. 

פַארשידנַארטיקע בַאדינונגען און אינטערווענצן 
זענען בנמצא, געווָאנדן אויף די אומשטענדן אין 

יעדן הויזגעזינד.

ַארבעטער אין פינַאנציַאלע אינסטיטוציעס זענען 
אין ַא יחיד־במינו'דיקן שטַאנד צו וויסן פריער 
פון פינַאציעלער בַאלעסטיקונג פון עלטערע 

און בַאגרענעצטע דערווַאקסענע. ַאזעלכע 
ַארבעטער מיט קָאנטַאקט מיטן קליענט זעען ָאפט 

סיטוַאציעס ווָאס ַאנטוויקלען זיך, וואו זיי גלייבן 
ַאז ַא קליענט איז אין ַא ריזיקע. ַאן ַארבעטער מוז 

זײן ווַאך צו פַארדעכטיקע אויפפירונגען ָאדער 
בַאנקיר ַאקטיוויטעטן ווָאס קענען אפשר צײגן ַאז 

פינַאנציעלע בַאלעסטיקונג קומט דָא פָאר. 
פינַאנציַאלע אינסטיטוציעס קענען העלפן בַאשיצן 
זייערע קליענטן דורך אויפשטעלן ַא ּפרָאטָאקָאל 

פַאר ַארבעטער צו אידענטיפיצירן און בַאריכטן 
פַארדעכטיקע פַאלן פון פינַאציעלע עקסּפלוַאטַאציע 

פון עלטערע/בַאגרענעצטע צו ַא בַאשטימטן 
פַארווַאלטער. דער פַארווַאלטער וועט בַאשליסן 
אויב עס איז דָא גענוג ַא סיבה זיך צו ווענדן צום 

APS, ָאדער אין ַא נויטפַאל, צו דער ּפָאליציי.

APS וועט ָאּפשַאצן דעם מצב און וועט מעגליך 
דַארפן צוטריט צו פינַאציַאלע רעקָארדן ווָאס זענען 

נוגע צו דעם מענטשן איבער וועלכן מען הָאט 
געמָאלדן. 

ווען מעגליך, וועט מען קריגן ַאן ַארויסלָאז 
פָארמולַאר פון דעם קליענט. פונדעסטוועגן, 

 APS אויב דָאס וועט נישט זײן שייך, וועט דער
פַארלַאנגען די פינַאציַאלע רעקָארדן על־פי 

 Federal and State Law and Banking Law
4, פָאדערן פון דער שטַאטס געזעץ ַארײנרעכנדיק 

Social Services law 144-a און פינַאנציַאלע 
אינסטיטוציעס פָארצושטעלן געוויסע אינפָארמַאציע 

צו סָאציַאלדינסט בַאַאמטע. APS וועט נוצן 
אינפָארמַאציע צונויפגעזַאמלט פון אינטערוויוען 

אויף צו בַאשטימען צי דָא איז טַאקע פָארגעקומען 
עקסּפלוַאטַאציע און צו ַאנטוויקלען ּפלענער ווי צו 

רעכט צו שטעלן די אידענטיפיצירטע ּפרָאבלעמען.


