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What is elder abuse?

Generally speaking, elder abuse refers to the commission or omission of any act that 
endangers the welfare or safety of an elderly person.
Usually the elderly person being abused and the abuser are known to each other, or 
the abusers are responsible for the care of the elderly person being abused, such as 
family members living together or staff of the organisation providing services for the 
elderly person.

Physical abuse

Physical abuse is physical injury or suffering inflicted on an elderly person non-
accidentally or due to the absence of any preventive measures.

Psychological abuse

Psychological abuse is the pattern of behaviour and/ or attitudes towards an elderly 
person that endangers or impairs the elderly person’s psychological health, such as 
acts of insult, scolding, isolation, causing fear to the elderly person for a long duration, 
intrusion into the elderly person’s privacy and unnecessary restriction of the elderly 
person’s freedom of access and movement.

Financial abuse

Financial abuse is any act which involves depriving an elderly person of his/ her wealth, 
or not acting in an elderly person’s interests, such as taking away an elderly person’s 
possessions, money or transferring his/ her assets without consent.

Neglect and Abandonment 

Neglect is severe or persistent lack of attention to an elderly person’s basic needs (e.g. 
adequate food, clothing, shelter, medical treatment, nursing care, etc.) that endangers 
or impairs the elderly person’s health and safety.  
Neglect also includes the failure of provision of medicine and aids according to 
medical advice, which causes physical harm to the elderly person.
If a formal service provider (e.g. Residential Care Home for the Elderly, Integrated 
Home Care Services Team, hospital, etc.) fails to perform its caring responsibility and 
causes harm to an elderly person, the case may also be considered as neglect.

Abandonment is the act of abandoning an elderly person without justifiable reasons 
committed by a carer or guardian, which endangers or impairs the elderly person 
physically or psychologically. For example, upon the elderly person’s hospitalisation, a 
family member gives a wrong correspondence address/ phone number, resists/ avoids 
contact repeatedly, or refuses to provide correspondence address/ phone number to 
the hospital which makes it impossible for the hospital to contact the carer or guardian 
to discuss the medical and welfare issues of the elderly person.

Sexual abuse

Sexual abuse is the act of sexual assault on an elderly person such as exposure of 
sexual organ to an elderly person, indecent assault and rape, etc.

How can we help the elderly persons being abused?

Elderly persons being abused or those who know them should seek assistance of 
relevant professionals (such as social workers, healthcare personnel and police 
officers, etc.) as early as possible so as to remedy the situation.
Professionals of various disciplines will offer assistance to elderly persons being 
abused. Whenever necessary, they will join hands to formulate follow-up plans for the 
elderly persons and their family members through discussions or case conferences.
Professionals will respect the views of the elderly persons as far as possible and 
provide them with protection and assistance in the most appropriate manner.
Bearing in mind that the safety of the elderly persons is the prime concern, 
professionals will also help abusers solve their personal or family problems and, where 
possible, will try their best to help the elderly persons improve their relationship with 
their family members, including the abusers.

How to seek assistance?

Persons in need of assistance may approach District Elderly Community Centres or 
Integrated Family Service Centres/ Integrated Services Centres in respective districts. 
Telephone numbers for enquiries and addresses of these centres are available on the 
Social Welfare Department website at http://www.swd.gov.hk/
If the elderly person being abused is receiving other social services, he/ she may seek 
assistance from the social worker of the service unit concerned, who may arrange 
referrals where necessary.

Social Welfare Department Hotline : 2343 2255

Family Crisis Support Centre (24-hour hotline) : 18288

CEASE Crisis Centre 24-hour Hotline : 18281
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ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਿਵਰੁਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ 

ਬਜ਼ਰਗ ੁ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਜ਼ਰਗ ੁ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜ� ਗਲਤੀ ਤ� ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ 
ਬਜ਼ਰਗ ੁ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜ� ਸਰੁਿਖਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦਾ ਹੋਵੇI 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ 
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜ� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕਠ�  ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਸ ਜ� ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ 
ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਟਾਫ਼I 

ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ 

ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ� ਬਚਾਵ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 
ਕਰਕੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜ� ਦਰਦ ਹੈI 

ਮਨ� ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ 

ਮਨ� ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰ੍ਤੀ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ/ ਜ� ਬਰਤਾਵ ਦਾ ਪੈਟਰਨ 
ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਬਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� 
ਿਕ ਅਪਮਾਿਨਤ ਕਰਨਾ, ਿਝੜਕਣਾ, ਵਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸ ੇਤੱਕ ਡਰਾਉਣਾ, 
ਬਜ਼ਰਗ ੁ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨਜਤਾ ਿਵੱਚ ਘਸੁਪੈਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ 
ਆਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕI 

ਿਵੱਤੀ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ 

ਿਵੱਤੀ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ 
ਤ� ਵ�ਝਾ ਰਖਣਾ, ਜ� ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਹੱਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸ ੇ
ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ, ਪੈਸੇ ਤ� ਦੁਰ ਕਰਨਾ ਜ� ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਬਨ� ਉਸਦੀ 
ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾI 

ਅਣਗਿਹਲੀ ਅਤੇ ਛੱਡਨਾ/ਿਤਆਗ 

ਅਣਗਿਹਲੀ ਿਕਸੇ ਬਜ਼ਰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜਰੂਰਤ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਲੜ�ਦਾ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, 
ਪਨਾਹ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਨਰਿਸਗ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਿਦ)  ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਭੀਰ ਜ� ਿਨਰਤਰ ਘਾਟ 
ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ਰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਨ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹIੈ 

ੁ ੋ
ੰ ੰ ੰ

ੁ ੂੰ
ਅਣਗਿਹਲੀ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਨਸਾਰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਭੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ਰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨ ਸਰੀਰਕ ਨਕਸਾਨ ਪਹਚੁਾ�ਦੀ ਹੈI 

ੁ
ੁ ੂੰ ੁ ੰ

ਜੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮਲ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬਜ਼ਰਗ� ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ, ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਹੋਮ 
ਦੇਖਰੇਖ ਸੇਵਾ ਟੀਮ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਿਦ) ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੀ ਿਨਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਬਜ਼ਰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨ ਨਕਸਾਨ ਪਹਚੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸਨ ਭੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ 
ਮਾਮਲਾ ਮਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ 

ੁ
ੰ ੰ

ੁ ੂੰ ੁ ੰ ੂੰ
ੰ

ਿਤਆਗ, ਇੱਕ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ� ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੁਆਰਾ ਿਬਨ� ਿਕਸ ੇਜਾਇਜ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ਰਗ ੁ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਨ� ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ 
ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਕਮਜੋਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਜ਼ਰਗ ੁ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ 
ਹੋਣ ਤੇ, ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦਸ ਇੱਕ ਗਲਤ ਿਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ /ਫਨੋ ਨੰਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ 
ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ /ਟਾਲਦਾ ਹੈ, ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ / ਫਨੋ ਨੰਬਰ ਦੇਣ 
ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕ ੇਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ 
ਮੁੱਿਦਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ� ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਨਾਮਮੁਿਕਨ ਹੋ 
ਜ�ਦਾ ਹੈI 

ਿਜਨਸੀ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ 

ਿਜਨਸੀ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਮਨ�  ਿਜਨਸੀ ਅੰਗ ਿਵਖਾਉਣਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਿਦI 

ਅਸ� ਬਜ਼ਰਗ ੁ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�?

ਿਜਨ� ਬਜ਼ਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਜੋ ਉਨ� ਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਨ� ਨ 
ਿਜਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਬਧਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� (ਿਜਵ� ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਿਸਹਰ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਿਦ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸਿਥਤੀ ਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕIੇ 

ਹ੍ ੁ ਹ੍ ੂੰ ਹ੍ ੂੰ
ੰ ੰ ੰ

ੈ ੂੰ
ਵਖਰੇ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੱਕੀ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਜ਼ਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ 
ਕਰਣਗੇI ਜਦ� ਭੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਜ� ਮਾਮਲ ਉਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਿਵਮਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਰਏ ਬਜ਼ਰਗ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਸ� ਲਈ ਫੋੱਲ-ਅਪ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕਮ 
ਕਰਣਗੇI 

ੋ ੁ ੂੰ
ੇ ੁ

ਹ੍ ੋ ੰ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਿਜਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਜ਼ਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ� ਨ ਸਭ ਤ� 
ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਣਗIੇ 

ੰ ੁ ਹ੍ ੂੰ

ਇਸ ਗੱਲ ਨ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਬਜ਼ਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਸਬ ਤ� ਵਡੀ ਿਚਤਾ ਹੈ, 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨ ਉਨ� ਦੀਆਂ ਿਨਜੀ ਜ� ਪਾਿਰਵਾਿਰਕ ਸਮਿਸਆਵ� ਨ 
ਹਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਭੀ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਭੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦਸ� ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਆਂ ਸਿਹਤ, ਉਨ� ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨ ਿਬਹਤਰ ਬਨਾਉਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਗIੇ 

ੂੰ ੁ ੰ
ੂੰ ਹ੍ ੂੰ

ੁ
ੇ ਹ੍ ੂੰ

ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਪਾਪਤ � ਕਰੀਏ?

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਿਜਲੇਹ੍ ਿਵੱਚ ਿਜਲਹ੍ਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਕ�ਦਰ ਜ� 
ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇ�ਦਰ੍ / ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਸੇਵਾ ਕ�ਦੇ ਰ੍� ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਨਹ੍ � ਕੇ�ਦਰ੍� ਦੀ 
ਪੁਛਿਗਛ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਲਈ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਮਾਜ ਕਿਲਆਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
http://www.swd.gov.hk/ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨI 
ਜੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਰ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹ 
ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤ� ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਰੂਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਲਾਹ 
ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਸਮਾਜ ਕਿਲਆਨ ਿਵਭਾਗ ਹੋਟਲਾਇਨ: 2343 2255
ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦੇ � (24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਟਲਾਇਨ) : 18288
CEASE ਸੰਕਟ ਕ�ਦੇ � 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਟਲਾਇਨ : 18281 
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