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 ُمقدمة
ھذا المنشور مخصص ألي شخص یرید أن یتم إبالغھ بشأن منع إساءة معاملة كبار السن وإھمالھم في جزیرة 

 األمیر إدوارد، كندا.

 یقدم ھذا المنشور:

 واإلھمال.معلومات عن إساءة المعاملة  •
 نصائح لمنع إساءة المعاملة واإلھمال. •
 معلومات حول خدمات الدعم والموارد.  •

 المعلومات الواردة في ھذا الدلیل لیست نصیحة قانونیة، وال تحل محل مشورة محاٍم.

 
 عنا نبذة

بتقدیم معلومات مفھومة ومفیدة حول القانون ونظام العدالة في  Community Legal Informationتقوم منظمة 
 ). Prince Edward Islandجزیرة األمیر إدوارد (

 جھة االتصال:

 9798-240-800-1أو  0853-892-902رقم الھاتف: 

 info@legalinfopei.caعنوان البرید اإللكتروني: 

 legalinfopei.caالموقع اإللكتروني: 

 legalinfopeiاالجتماعي: @وسائل التواصل 
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 نصائح لمنع اإلساءة
 نصائح لمنع تعرضك أنت إلساءة المعاملة

خطط لمستقبلك وأنت ال تزال بصحة جیدة ومستقالً. قم بعمل توكیل رسمي ووصیة وتوجیھ للرعایة  •
 الصحیة.

 حافظ على منزلك آمنًا.  •
 ابق على تواصل مع أفراد مجتمعك وأصدقائك.  •
 عند الحاجة إلیھا.اطلب المساعدة  •
) بحثًا عن عملیات Canadian Anti-Fraud Centreتحقق من موقع مركز مكافحة االحتیال الكندي ( •

 االحتیال السابقة والحالیة: 
• www.antifraudcentre-centreantifraude.ca 
 سجل رقم ھاتفك في قائمة "عدم االتصال" الكندیة لمنع تعرضك لالحتیال من قبل المتصلین غیر •

 المعروفین: 
• www.lnnte-dncl.gc.ca/en 
 احصل على ھاتف بھ معرف لھویة المتصل وال ترد على المكالمات الواردة من متصلین غیر معروفین. •

 

 نصائح وقائیة للعائالت والقائمین بالرعایة

ساعد أحد أفراد عائلتك المسنین أو صدیقًا مسنًا من خالل إبقائھ على اطالع. اقرأ منشورات  •
Community Legal Information .حول الوصایا والتوكیل الرسمي وتوجیھات الرعایة الصحیة 

 اتخذ قرارات تحترم وتراعي كبار السن. •
 قم بفحص سالمة المنزل. ھل یمكن الوصول إلى المنزل/المدخل/الحمام؟ ھل ھناك أشیاء یمكن التعثر فیھا؟ •
 لى المساعدة عند الحاجة إلیھا. كن صادقًا مع نفسك بشأن ما یمكنك فعلھ. احصل ع •
 كن مستعًدا لإلجھاد الذي یتعرض لھ القائم بالرعایة وخطّط للرعایة المؤقتة. •
 تعرف على موارد المجتمع المتاحة لكبار السن. •
لمزید من المعلومات، راجع التوعیة بشأن إساءة معاملة كبار السن:  •

abuse.html-development/campaigns/elder-social-www.canada.ca/en/employment  

 

 ما معنى إساءة معاملة كبار السن وإھمالھم؟
ھي أي فعل أو تقاعس یضر  إساءة المعاملةتتعرض العدید من العائالت إلساءة المعاملة أو العنف في المنزل. 

 بصحة اإلنسان ورفاھیتھ. تسمى إساءة معاملة كبار السن أحیانًا سوء معاملة كبار السن أو إساءة معاملة المسنین. 
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 یمكن إساءة معاملة كبار السن من:

 أحد أفراد األسرة أو صدیق. •
 قائم بالرعایة یعمل بأجر. •
 شریك(ة) عاطفي(ة)/زوج(ة) •
 لبیة االحتیاجات األساسیة.شخص یعتمدون علیھ لت •
الموظفون في المستشفیات أو األماكن السكنیة الجماعیة، مثل مرافق الرعایة المجتمعیة، أو دور رعایة  •

 المسنین الخاصة والعامة، أو مساكن كبار السن.
 شخص موضع ثقة. •
 على سبیل المثال، المتصلون المحتالون. -شخص غریب یتظاھر بأنھ شخص ذو سلطة  •

 

 ن تحدث إساءة معاملة كبار السن الذین:یمكن أ

یتمتعون باألھلیة والقدرة على اتخاذ القرارات بأنفسھم. األھلیة تعني القدرة على فھم األمور المالیة أو  •
 القانونیة واتخاذ قرارات قانونیة أو مالیة مستنیرة.

ال یتمتعون باألھلیة. عدم األھلیة یعني عدم القدرة على فھم األمور المالیة أو القانونیة واتخاذ قرارات  •
 قانونیة أو مالیة مستنیرة. 

 یمكن أن تكون إساءة المعاملة جریمة. على سبیل المثال، یعتبر االعتداء والسرقة من الجرائم.

 

 ما ھي أنواع إساءة المعاملة؟
 اءة المعاملة حادثة واحدة. وقد تكون عدة حوادث صغیرة، إذا شوھدت وحدھا، فقد ال تعتبر إساءة.قد تكون إس

 یتضمن اإلیذاء البدني:

 االعتداء على أحد (بالصفع، أو الدفع، أو الضرب، أو الركل). •
 إجبار شخص ما على البقاء في غرفة أو سریر أو كرسي. •
 التسبب في ألم جسدي. •
 التعامل بقسوة. •

 

 ن االعتداء الجنسي:یتضم

 اإلدالء بتعلیقات أو نكات جنسیة غیر مرغوب فیھا. •
 مشاھدة أو التسجیل لشخص ما من أجل غرض جنسي دون موافقتھ. •
 االتصال الجنسي غیر المرغوب فیھ، بدًءا من اللمس إلى ممارسة الجنس. •
 االتصال الجنسي باإلكراه أو اإلجبار في عالقة أو زواج. •
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 المالي:یتضمن االستغالل 

 إجبار شخص على بیع ممتلكات أو مقتنیات. •
 الضغط على شخص ما لشراء أشیاء لآلخرین. •
 سرقة األموال أو الشیكات أو المقتنیات. •
 استخدام بطاقات الخصم أو االئتمان بدون إذن. •
 االحتیال أو التزویر. •
 إساءة استخدام التوكیل الرسمي. •
 إساءة استخدام حساب مصرفي مشترك. •

 

 تتضمن عملیات االحتیال:یمكن أن 

 رسائل اإلنترنت التي تطلب معلومات شخصیة. •
 رسائل اإلنترنت التي تبدو كأنھا من شخص تعرفھ، ولكنھا في الحقیقة من محتال. •
 مكالمات ھاتفیة تطلب معلومات مالیة أو شخصیة. •
 مكالمات ھاتفیة تطالبك بدفع نقود علیك وإال فستذھب إلى السجن. •
 ن شخص یتظاھر بأنھ أحد أفراد العائلة أو صدیق یحتاج إلى مساعدة طارئة.مكالمات ھاتفیة م •
 شخًصا ما یأتي إلى الباب ویعرض القیام بإصالحات المنزل مقابل النقود. •
 عروض االستثمار التي تَعد بعائدات مرتفعة. •

یال رة مركز مكافحة االحتیالمزید من المعلومات حول عملیات االحتیال السابقة والحالیة أو لإلبالغ عنھا، تفضل بز
 /www.antifraudcentre-centreantifraude.ca:  الكندي

 

 تتضمن اإلساءة العاطفیة واإلیذاء النفسي:

 الصراخ، أو التنابز باأللقاب، أو الترھیب، أو اإلذالل، أو اإلھانة، أو التخویف، أو التھدید، أو التجاھل. •
 معاملة كبار السن مثل األطفال. •
 الزیارات من األبناء أو األحفاد.منع  •
 التنمر في سكن أو ناٍد أو مؤسسة لكبار السن. •
 االستھزاء أو التقلیل من شأن أو عدم احترام المعتقدات الروحیة أو التراث الثقافي لشخص ما. •

 

 اإلھمال ھو:

یرھا من عدم توفیر بیئة معیشیة آمنة ونظیفة مع الغذاء والحرارة والمالبس واألدویة المناسبة وغ •
 المستلزمات الضروریة.

الفشل المتعمد في التأكد من أن الشخص الُمعال لدیھ رفقة أو تفاعل اجتماعي أو تحفیز فكري أو أشیاء  •
 أخرى یحتاجھا.
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إھمال الذات ھو عندما یرفض الشخص أو یتأخر أو یتعذر علیھ ترتیب رعایتھ. یمكن لألشخاص الذین یعانون من 
 أیًضا من أمراض عقلیة أو جسدیة.  إھمال الذات أن یعانوا

 

 عالمات إھمال الذات:

 قلة العنایة الشخصیة والنظافة الشخصیة •
 سوء التغذیة •
 ظروف معیشیة غیر آمنة أو غیر نظیفة •
 تعاطي المخدرات •
 رفض تناول األدویة •

 

الذي  یمكن أن یؤثر العنف في عالقات المواعدة على أي شخص. أنت تكون في عالقة مسیئة إذا كان الشخص
 تواعده:

 یحاول التحكم فیما تفعلھ وأین تذھب. •
 یمنعك من قضاء الوقت مع األصدقاء والعائلة. •
 یلقیك أرًضا ویشتمك/ینعتك. •
 یصفعك أو یدفعك.  •
 یجبرك على ممارسة الجنس. •
 یھدد بقتل نفسھ/ا إذا تركتِھ/تركتھا. •

 

 من ھم ضحایا إساءة المعاملة؟
 واإلھمال ألي شخص. فھي یمكن أن تحدث بغض النظر عن:یمكن أن تحدث إساءة المعاملة 

 الُعمر •
 الدخل •
 الخلفیة الثقافیة •
 النوع الجنسي •

 

 یمكن أن تحدث لألشخاص الذین یعیشون: 

 بمفردھم •
 مع العائلة •
 في مرفق رعایة مجتمعیة أو دار رعایة مسنین •
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 ما ھي عالمات وأعراض إساءة المعاملة واإلھمال؟
 المعاملة واإلھمال: عالمات وأعراض إساءة

 االكتئاب أو الخوف أو القلق أو الخمول •
 اإلصابات الجسدیة التي لیس لھا تفسیر •
 التغیر في الوزن •
 الجفاف •
 الخوف من القائم بالرعایة •
 تدني احترام الذات •
 المشاكل الطبیة غیر المعالجة •
 القلق أو الھیاج •
 الخروج بمالبس غیر مناسبة أو مالبس حالتھا سیئة •
 ظافة الشخصیة أو الطفح الجلدي أو تقرحات الفراشقلة الن •
 اإلفراط في تسكین األلم •
ال یوجد تفسیر لفقدان األموال أو األغراض الشخصیة (بما في ذلك المجوھرات والنظارات وسماعات  •

 األذن وأطقم األسنان)

 تعامل مع ھذه العالمات بجدیة، حتى لو كانت ھناك تفسیرات أخرى.

سن أیًا من ھذه العالمات أو األعراض. إذا كنت تشك في وجود خطأ ما، فمن الجید إجراء مزید قد ال یظھر كبار ال
 من الفحوصات.

 

 لماذا تحدث إساءة المعاملة؟
 عوامل اإلساءة من قبل أحد أفراد األسرة:

 فترة من الضغوط الشدیدة •
 تعاطي المخدرات •
 مشاكل الصحة العقلیة •
 انخفاض الدخل •
 قلة الحركة •
 وفاة شخص عزیز علیك  •

 

 في بعض األحیان، قد تكون اإلساءة من قبل أحد أفراد األسرة: 

 جزًءا من دائرة العنف.  •
 طریقة لالنتقام من شخص اعتاد أن یكون مسیئًا. •
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عوامل إساءة المعاملة من قبل العاملین في دور رعایة المسنین أو المستشفیات أو الدور الجماعیة أو مرافق الرعایة 
 تمعیة: المج

 قلة التدریب •
 قلة الدخل •
 تزاید أعباء العمل •
 قلة عدد الموظفین •
 اإلحباط •
 تدھور الصحة •
 قلة اإلشراف والتوجیھ •
 المشاكل الشخصیة التي تؤثر على الطریقة التي یقدم بھا الموظفون الخدمات لكبار السن في رعایتھم •

 

 في بعض األحیان، قد ال یفھم المعتدي أن الطریقة التي یعامل بھا كبار السن مسیئة. 

 ال یوجد عذر إلساءة المعاملة! الظروف الشخصیة للقائم بالرعایة أو أحد أفراد األسرة لیست عذًرا.

 

ول للحص Home Care and Supportإذا كنت أحد القائمین بالرعایة وتشعر بضغوط شدیدة، فاتصل على 
 على المساعدة.

• West Prince :902-859-8730  
• East Prince :902-888-8440  
• Queens :902-368-4790 
• Kings Souris :902-687-7096  
• Kings Montague :902-838-0786 

 

 خدمات وبرامج مفیدة.  Alzheimer’s Societyتقدم جمعیة 

 2257-628-866-1أو  902-628-2257 •
• www.alzheimer.ca/pei/ 

 

في شارلوت تاون زیارة منزل أي شخص وتقدیم  Seniors Safe @ Home Program یمكن لبرنامج
 توصیات بشأن تدابیر السالمة المنزلیة. على سبیل المثال، تثبیت قضبان اإلمساك وقضبان األمان.

• 902-368-4889  
• www.princeedwardisland.ca/en/information/social-development-and-

housing/seniors-safe-home-program 
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 لماذا ال یتم اإلبالغ عن إساءة المعاملة في كثیر من األحیان؟
 یمكن أن تكون إساءة المعاملة جریمة. على سبیل المثال، یعتبر االعتداء والسرقة من الجرائم.

 بعض ضحایا اإلساءة ال یبلغون عنھا ألنھم:

 یخافون من المعتدي. •
 للمعتدي.یخافون مما سیحدث  •
 ال یعتقدون أن أحًدا سیصدقھم. •
 یشعرون بتدني احترام الذات وبالمسؤولیة عن اإلساءة. •
 یعتمدون على الشخص. •
 یواجھون حواجز لغویة أو ثقافیة تجعل من الصعب اإلبالغ عن إساءة معاملة أو الوصول إلى خدمات. •
 یخافون من وضعھم في مؤسسة أو إجبارھم على مغادرة منزلھم.  •
 عتقدون أن أحًدا یمكن أن یساعدھم.ال ی •
 یخجلون من إخبار أي شخص أن أحد أفراد األسرة یسيء معاملتھم. •
 یخافون من أن ینبذھم بقیة أفراد األسرة. •
 یخافون من حرمانھم من الوصول إلى األحفاد. •

 

 في بعض األحیان، ال یبلغ األصدقاء أو العائلة عن إساءة المعاملة ألنھم:

 یتصلون.ال یعرفون بمن  •
 یخافون من أن إساءة المعاملة قد تزداد سوًءا إذا قالوا أي شيء. •
 یخافون من أن یضطروا إلى تولي رعایة المسن. •
 ال یریدون التدخل أو التورط في األمر. •
 ال یعرفون ما إذا كانت إساءة المعاملة جریمة. •
 یخافون من تدمیر العالقات مع أفراد األسرة اآلخرین. •
 لمسن بعدم اإلبالغ عن ذلك.ینصاغون لطلب ا •
 غیر متأكدین مما إذا كانت اإلساءة تحدث. •
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 قد ال یمكن لمقدمي الخدمات اإلبالغ عن اإلساءة ألنھم:

 یخافون من المعتدي. •
 قد ال یمكن لمقدمي الخدمات اإلبالغ عن اإلساءة ألنھم: •
 یخافون من خرق السریة. •
 ال یعرفون ما إذا كانت إساءة المعاملة جریمة. •
 یعتقدون أن الشخص المسن لن یكون قادًرا على الشھادة في المحكمة. •
 یعتقدون أن الشخص المسن سینكر حدوث اإلساءة. •
 ینصاغون لطلب المسن بعدم اإلبالغ عن ذلك. •
 یخافون من المعتدي. •
 كبار السن لھم نفس الحقوق مثل اآلخرین، وتتوفر الخدمات لدعمھم. •

 

 ھل یوجد قانون یحمي كبار السن؟
 كبار السن لھم نفس الحقوق مثل اآلخرین. 

یوجد أیًضا قانون حمایة الكبار وبرنامج حمایة الكبار الذي یحمي البالغین الضعفاء. إن البالغ الضعیف ھو شخص 
 غیر مؤھل. 

یتم تشجیع الناس على اإلبالغ عن إساءة معاملة البالغین الضعفاء. یتم الحفاظ على سریة ھویة الشخص الذي یقوم 
 . القانونباإلبالغ عن اإلساءة بموجب 

 أنت مطالب باإلبالغ عن سوء المعاملة إذا كنت تقوم بواجبك المھني في رعایة البالغین الضعفاء. ویتضمن ذلك:

 األطباء •
 التمریض •
 الصیادلة •
 األخصائیین االجتماعیین •
 العاملین في مجال الصحة العقلیة •

إال على البالغین الضعفاء.  Adult Protection Programامج وبرن Adult Protection Actال ینطبق قانون 
قائمة بالخدمات  14یمكن للبالغین الذین ال یعتبرون كباًرا ضعفاء الوصول إلى خدمات أخرى. توجد في الصفحة 

 المفیدة ومعلومات جھات االتصال الخاصة بھا.
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 ماذا یحتاج ضحایا إساءة المعاملة؟
 اإلساءة واإلھمال.یحتاج الضحایا إلى وقف 

 وقد یحتاجون أیًضا إلى:

 األمان •
 المسكن •
 خدمات التدخل •
 الوصول إلى الموارد المالیة •
 المساعدة في العنایة الشخصیة حتى ال یعتمدوا على المعتدي •
 االستشارة والدعم العاطفي •
 معلومات عن القانون ونظام العدالة الجنائیة •
 لیھممعلومات حول ما یمكن أن یحدث لمن یعتدي ع •

	

 في حاالت إھمال الذات، ھل یمكنني إجبار شخص ما على طلب المساعدة؟
في حاالت إھمال الذات، قد یعیش كبار السن في مواقف غیر صحیة وخطیرة. وقد یكون ھذا أمًرا مزعًجا لشخص 

 یھتم بھم. 

 إذا كان أحد كبار السن مؤھالً وال یعرض اآلخرین للخطر، فیحق لھ اختیار: 

 كیف یعیش. •
 إذا كان یرید الحصول على مساعدة أم ال. •

	

 كیف أبلغ الشرطة عن إساءة معاملة؟
 لإلبالغ عن جریمة، اتصل بالشرطة. 

عندما تتصل بالشرطة، فإن الشخص الذي یرد على الھاتف سیأخذ المعلومات لیقدمھا للشرطة. وقد تطلب الشرطة 
 المعلومات منك في المستقبل.رقم ھاتفك واسمك حتى یتمكنوا من الحصول على مزید من 

 

 

 

 

 

 یمكن أن تقوم الشرطة بالتحقیق في البالغ، وقد یتضمن التحقیق:
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 إفادة مفصلة موقعة من الضحیة. •
إفادات من الجیران أو أفراد األسرة أو مقدمي الخدمات الذین شاھدوا أو سمعوا أدلة على وجود إساءة  •

 المعاملة.
 السابقة.إفادات من أي شخص یعرف عن اإلساءة  •
 صور ألي إصابات. •
 تقریر طبي. •
 أدلة أخرى ذات صلة. •

 .8477-222-800-1على  Crime Stoppers إذا كنت ترید عدم الكشف عن ھویتك، فاتصل بـ

 

 

 خدمات الشرطة

 911الطوارئ: 

Crime Stoppers :1-800-222-8477 

RCMP Charlottetown :902-368-9300 

RCMP Summerside :902-436-9300 

RCMP Alberton :902-853-9300 

RCMP Montague :902-838-9300 

RCMP Souris :902-687-9300 

Charlottetown City Police 902-629-4172 

Summerside City Police 902-432-1201 

Kensington Police Services :902-836-4499 

 

 

 

 

 في أي مكان آخر یمكنني الحصول على المساعدة؟
 سیساعدونك في النظر في الخیارات ویساعدونك في اتخاذ قرار فیما یجب القیام بھ.ھناك أشخاص 
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 أخبر شخًصا ما إذا:

 تعرضت إلساءة المعاملة. •
 كنت تعتقد أن شخًصا آخر یتعرض إلساءة. •

 إذا كانت اإلساءة في منشأة ما، فتحدث إلى اإلدارة. 

معاملة أو االستجابة عند اإلبالغ عنھا. توجد في الصفحة ھناك خدمات دعم متاحة یمكنھا المساعدة في منع إساءة ال
 قائمة بالخدمات المفیدة ومعلومات جھات االتصال الخاصة بھا. 14

 

 مسرد المصطلحات 
 إساءة المعاملة ھي أي فعل أو تقاعس یضر بصحة اإلنسان ورفاھیتھ.إساءة المعاملة: 

 ستنیرة.القدرة على اتخاذ قرارات قانونیة ومالیة ماألھلیة: 

 عدم القدرة على فھم األمور المالیة أو القانونیة واتخاذ قرارات قانونیة أو مالیة مستنیرة.عدم األھلیة: 

 شخص غیر مؤھل وغیر قادر على اتخاذ القرارات.البالغ الضعیف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات الدعم
Community Legal Information /CLI 
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إننا نقدم عروًضا توضیحیة حول مواضیع قانونیة ومنشورات مجانیة ومعلومات قانونیة سریة مجانیة. ونستضیف 
 ، والتي تقدم استشارة قصیرة مع محام مقابل رسوم متواضعة.Lawyer Referral Serviceأیًضا خدمة 

  9798-240-800-1أو الرقم المجاني  0853-892-902اتصل على  •
• info@legalinfopei.ca 
• www.legalinfopei.ca 

Seniors Federation - PEI Friendly Visitor Program 

الصداقة والرفقة لكبار السن من سكان الجزیرة الذین قد  PEI Friendly Visitor Programیقدم برنامج 
اص فوق طیبون، ویقومون برعایة األشخ Friendly Visitorیتعرضون لخطر العزلة االجتماعیة. إن متطوعي 

 سن الخمسین. وھم یقضون حوالي ساعة في األسبوع مع صدیق من المسنین المعرضین لخطر العزلة االجتماعیة.

• 902-368-9008 

 

PEI Family Violence Prevention Services /FVPS 

دعًما ومعلومات في سریة لضحایا العنف  PEI Family Violence Prevention Servicesتقدم خدمات 
 والعنف في العالقات. جمیع الخدمات مجانیة. وتشمل الخدمات ما یلي:  األسري

 أیام في األسبوع.  7خط ھاتفي سري للدعم ومعالجة األزمات یعمل على مدار الساعة،  •
• Anderson House  وھو مأوى إقلیمي في حاالت الطوارئ للنساء واألطفال المعتدى علیھم. ھذا ،

. لسِت Anderson Houseالمأوى یرحب بكبار السن من النساء وھناك وحدة یسھل الوصول إلیھا في 
 .Anderson Houseبحاجة إلى إحضار أي شيء معك إلى 

المعلومات والدعم المستمر لضحایا العنف تقدم خدمات التوعیة في جمیع مناطق جزیرة األمیر إدوارد  •
 .Anderson Houseاألسري. یمكن للعاملین في مجال التوعیة مساعدتك إذا اخترِت عدم الذھاب إلى 

 Anderson House  9894-240-800-1(الرقم المجاني)  902-892-0960

Queen’s County Outreach 902-894-3354 ext 224 

7540-321-Eastern PEI Outreach 902 

East Prince Outreach 902-888-3310 

West Prince Outreach 902-859-8849 

Men’s Services 902-314-3312 

Website www.fvps.ca 

Chief Mary Bernard Memorial Women’s Shelter 
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للنساء المستضعفات (من ھن في محنة)، والنساء بدون سكن، واألمھات الشابات  Lennox Islandھذا مأوى في 
الالتي یحتجن إلى دعم إضافي. تتمتع المقیمات في المأوى بإمكانیة الوصول إلى خدمات التوظیف وبرامج األمومة 

األصلیین . نرحب بالنساء من السكان Lennox Island Health Centreوبرامج المھارات الحیاتیة ومركز 
 وغیر األصلیین.

902-831-2332 

 

Adult Protection /Home Care and Support 

. Adult Protection Servicesإذا كان الشخص بالًغا ضعیفًا وغیر قادر على حمایة نفسھ، فیمكنھ االتصال بـ 
 Adult Protectionة البالغ الضعیف ھو شخص غیر قادر على حمایة نفسھ من إساءة المعاملة واإلھمال. إن خدم

ھي خدمة سریة. وھي تقدم المعلومات وتتدخل إذا كان ذلك في مصلحة الشخص البالغ. یمكن ألي شخص إجراء 
 .Adult Protectionإحالة سریة إلى خدمة 

وقف مإذا كنت تعتقد أن شخًصا بالًغا ضعیفًا یعاني من إھمال الذات، فیمكن للعاملین في مجال حمایة البالغین تقییم ال
ومعرفة ما إذا كانت ھناك طریقة للمساعدة. في جزیرة األمیر إدوارد، یتواجد العاملون في مجال حمایة البالغین في 

 مكاتب الرعایة المنزلیة. 

West Prince 902-859-8730 

East Prince 902-888-8440 

Queens 902-368-4790 

Kings (Souris) 902-687-7096 

Kings (Montague) 902-838-0786 

 

PEI Rape and Sexual Assault Centre /PEIRSAC 

االستشارة والدعم مجانًا للناجین من العنف الجنسي، بما  PEI Rape & Sexual Assault Centreیقدم مركز 
 في ذلك البالغون الناجون من االعتداء الجنسي على األطفال. ھذه الخدمة سریة.

كانت ذكریات االعتداء الجنسي على األطفال تسبب لك الضیق، فقد ترغب في إذا تعرضت العتداء جنسي، أو إذا 
 االتصال بالمركز.

 1864-566-866-1أو  1864-566-902المكتب الرئیسي:  •
 8055-368-888-1أو  8055-368-902االستشارة:  •
• www.peirsac.org 

PEI Association for Newcomers to Canada /PEIANC 
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مجموعة من البرامج والخدمات والموارد للقادمین الجدد. تساعد الرابطة الوافدین الجدد  PEIANCتقدم رابطة 
على االندماج في المجتمع الكندي ومجتمع الجزیرة، وتقدم خدمات االستقرار والتوظیف، وتساعد في عدد من 

 المجاالت المختلفة األخرى. 

• 902-628-6009 
• ww.peianc.comw 
• info@peianc.com 

 خدمات الشرطة

 911الطوارئ: 

Crime Stoppers 1-800-222-8477 

RCMP Charlottetown 902-368-9300 

RCMP Summerside 902-436-9300 

RCMP Alberton 902-853-9300 

RCMP Montague 902-838-9300 

RCMP Souris 902-687-9300 

Charlottetown City Police 902-629-4172 

Summerside City Police 902-432-1201 

Kensington Police Services 902-836-4499 

 
 

 

 

 
 

 المزید من الموارد
 المنشورات التالیة: Community Legal Informationتقدم 



	

	

17	 	 	
	

 الوصایا •
 التوكیالت الرسمیة •
 قرارات الرعایة الصحیة •
 السن من السكان األصلیین في جزیرة األمیر إدواردالتخطیط للمستقبل والبقاء في أمان: دلیل لكبار  •

لدینا أیًضا منشورات حول مواضیع قانونیة أخرى. جمیع المنشورات مجانیة ویمكن العثور علیھا على 
www.legalinfopei.ca  أو یمكن طلبھا عن طریق االتصال بـCLI  أو 902-928-0853على الرقم 

 1-800-240-9798. 

لدینا أیًضا سلسلة فیدیو تم وضعھا بواسطة كبار السن لكبار السن. تتناول سلسلة الفیدیو مجموعة متنوعة من 
الموضوعات بما فیھا الوصایا والتوكیل الرسمي وقرارات الرعایة الصحیة ومرافق رعایة كبار السن وغیرھا من 

 . www.legalinfopei.caعثور على مقاطع الفیدیو ھذه على الموضوعات ذات األھمیة. یمكن ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Legal Information ھي مؤسسة خیریة مسجلة تتلقى تمویالً من Justice Canada و ،Law 
Foundation of PEI, the Law Society of PEI و ،PEI Department of Justice and Public 
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Safety ومصادر أخرى. تقوم منظمة ،Community Legal Information  بتقدیم معلومات مفھومة ومفیدة
 حول القانون ونظام العدالة في جزیرة األمیر إدوارد.  

أو راسلنا عبر cawww.legalinfopei.لمزید من المعلومات حول الموضوعات القانونیة األخرى، تفضل بزیارة 
. 1-800-240-9798أو  902-892-0853، أو اتصل بنا على info@legalinfopei.caالبرید اإللكتروني 

 یمكنك أیًضا أن تجدنا على وسائل التواصل االجتماعي.  

 .  /www.legalinfopei.ca/donateقم بالتبرع لدعم عملنا على 

 یُشجع على إعادة نسخ ھذا المستند لألغراض غیر التجاریة. 

 118870757RR0001رقم تسجیل المنظمة الخیریة: 

ISBN :978-1-897436-34-9 

 .2120. تمت المراجعة في مایو 2010تم النشر في أكتوبر 

 Human Resources and Skills Development Canadaتم توفیر التمویل لھذا المشروع من قبل إدارة 
. اآلراء المعبر عنھا ال تمثل بالضرورة السیاسة الرسمیة إلدارة New Horizons Programمن خالل برنامج 

HRSDC. 

اآلراء المعبر عنھا ال تمثل  .2120في عام  Justice Canadaتم تمویل مراجعة ھذه المنشورات من قبل 
 .Justice Canadaبالضرورة السیاسة الرسمیة لوزارة 

 Elder Abuse :Theنقّدر بامتنان أن بعض المحتوى المكتوب لھذا الكتیب تم تعدیلھ، بإذن، من المنشور، 
Hidden Crime  الذي أصدرهAdvocacy Centre for the Elderly /ACE وCommunity Legal 

Education Ontario/ Éducation juridique communautaire Ontario /CLEO 2008، في أكتوبر. 


