וויפל קאָ סטן די באַ דינונגען?
די באַ דינונגען פון דעם שוץ באַ דינונגען פאַ ר
דערוואַ קסענע ()APS ,Adult Protective Services
ווערן צוגעשטעלט בחינם צו אַ לע דערוואַ קסענע וואָ ס
ברויכן זיי ,אומאָ ּפהענגיק פון זייער הכנסה.

וואָ ס זענען די רעכט פון דעם
מענטשן?

דערוואַ קסענע האָ בן דאָ ס רעכט זיך אָ נצונעמען
די אייגענע באַ שלוסן .זיי מעגן באַ שליסן אָ נצונעמען
אָ דער צוריקצּואווײזן די באַ דינונגען וואָ ס דער APS
שלאָ גט זיי פאָ ר .אין פאַ ל פון אַ נאָ ענטער סכנה ,איז
די אָ רטיקע אָ ּפטיילונג פון סאָ ציאַ לדינסט מחוייב זיך
אַ רײנצומישן בכדי צו באַ היטן דעם מענטשן.

וועמען זאָ ל איך רופן?
רופט דער היגער אָ ּפטיילונג פון סאָ ציאַ לדינסט און
בעט בײ זיי דעם טעלעפאָ ן נומער פון דעם אָ פיס פון
שוץ באַ דינונגען פאַ ר דערוואַ קסענע ) (APSאין אײער
געגנט.
קלעּפט דאָ אַ רויף דעם היגן #

שוץ באַ דינונגען פאַ ר
דערוואַ קסענע
אַ ביוראָ פון דעם אָ פיס פון קינדער און משפחה באַ דינונגען

Capital View Office Park
52 Washington Street
New York 12144 ,Rensselaer
באַ זוכט אונזער וועבזײטל:
ocfs.ny.gov
אויף אָ נצוקלאָ גן באַ לעסטיקונג אָ דער
פאַ רנאַ כלעסיקונג פון קינדער ,רופט:
1-800-342-3720
פאַ ר אינפאָ רמאַ ציע איבער דעם שוץ פאַ רן
אונטערגעוואָ רפענעם קינד אַ קט (Abandoned
) ,Infant Protection Actרופט:
)1-866-505-SAFE (7233

שוץ באַ דינונגען פאַ ר
דערוואַ קסענע
אַ ביוראָ פון דעם אָ פיס פון קינדער און משפחה באַ דינונגען

באַ שיצן
דערוואַ קסענע פון
באַ לעסטיקונג און
פאַ רנאַ כלעסיקונג

אויב איר זענט פאַ רזאָ רגט איבער אַ ן אַ כט געבער
אויף אַ קינד ,רופט דעם Child Care Complaint
Line: (800) 732-5207
פאַ ר אינפאָ רמאַ ציע איבער אויפצי און אַ דאָ ּפטירונג,
רופט1-800-345-KIDS (5437) :
פאַ ר דעם  Adult Services Helplineרופט:
1-844-697-3505
אויף אינפאָ רמאַ ציע איבער באַ דינונגען פאַ ר בלינדע,
רופט1-866-871-3000 :
אויב איר זענט טויב אָ דער איר האָ ט שוועריקייטן אין הערן,
רופט אייער ּ Video Relay Systemפראָ ווײדער ,און בעט
מען זאָ ל אײך אַ ריבערפירן צום טעלפאָ ן נומער וועלכן איר
ווילט אָ נגרייכן.
”… ּפראָ טערזשירן די זיכערהײט ,שטענדיקײט און וואוילזײן פון
אונזערע קינדער ,משפחות און קהילות”...

אָ דער רופט דעם „עדאָ לט סערוויסעס העלּפליין”
)(Adult Services Helplineוואָ ס ווערט אַ ּפערירט
דורך דעם אָ פיס פון קינדער און משפחה באַ דינונגענס
מענטשישע באַ דינונגען קאָ ל סענטער.

1-844-697-3505

בהסכם מיטן  ,Americans with Disabilities Actוועט
דער New York State Office of Children and Family
 Servicesצושטעלן דעם ַמטעריאַ ל אין דעם געהעריקן
פאָ רמאַ ט אויפן פאַ רלאַ נג.
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באַ זוכט אונזער וועבזײטל:
ocfs.ny.gov

ווער ברויכט הילף?
דערוואַ קסענע לײט ,פון  18יאָ ר און העכער ,קענען
זיך נייטיקן אין שוץ באַ דינונגען פאַ ר פאַ רשידנאַ רטיקע
סיבות:
•זיי לײדן פון אַ פיזישן אָ דער גײסטיקן פעלער;
•זיי קענען זיך שוין מער נישט אָ ּפהיטן פון
פאַ רנאַ כלעסיקונג ,באַ לעסטיקונג אָ דער מסוכנדיקע
סיטואַ ציעס;
•זיי קענען זיך ניט באַ זאָ רגן מיט זייערע עיקרדיקע
יסודותדיקע באַ דערפענישן; מיט שּפײז ,קליידער ,אַ
דאַ ך איבערן קאָ ּפ; און
•זיי האָ בן קיינעם ניט וואָ ס וויל און איז מסוגל
אַ רויסצוהעלפן אויף אַ פאַ ראַ נוואָ רטליכן אופן.

קענט איר אַ דערוואַ קסענעם וואָ ס
ברויכט הילף?
עס זענען דאָ וואָ רענונוג סימנים וועלכע פרײנט,
שכנים און קרובים דאַ רפן זיך לערנען צו דערקענען ווען:
◄עס איז נישטאָ קיין סימן אַ ז עס טוט זיך עּפעס אין אַ
הויז פון איינעם וואָ ס לעבט איינער אַ ליין; בריוו און
צײטונגען קענען זיך אָ נזאַ מלען.
◄אַ דערוואַ קסענער וואָ ס איז עלול צו שאָ דן איז
אָ ּפהענגיק אָ ן אַ ן אפוטרופוס וואָ ס איז אָ נגעצויגן,
גײסטיש קראַ נק אָ דער איז אַ נאַ רקאָ מאַ ן.
◄מ'זעט אַ דערווואַ קסענעם אינדרויסן בשעת עס איז
ביטער קאַ לט נישט געהעריק געקליידט.
◄אַ ן עלטערער שכן ווערט שוואַ ך און אונטערגעשּפײזט,
אָ בער ווײזט צוריק אײער אָ נבאָ טן אויף הילף.
◄אַ ן אינוואַ ליד אָ דער עלטערער מענטש ווײזט קלעּפ און
אַ נדערע סימנים פון מעגליכן פיזישן שלאָ גן.
◄אַ מענטש ווײזט פאַ רמישקײט און שיכחה אין וואָ ס
אָ נבאַ לאַ נגט געלט ,לאָ זנדיק לעבנס נייטיקע חובות
(ווי וואַ סער ,עלעקטריק וכו') אומבאַ צאָ לט.

וואָ ס קען איך טון?
אַ קרוב ,אַ חבר ,אַ שכן אָ דער אַ ן אַ נדער
פאַ רזאָ רגטער מענטש וואָ ס דאגה'ט איבער איינעם
וואָ ס קען מעגליך ברויכן שוץ באַ דינונגען קען אָ נרופן
דער דאָ רטיקער אָ ּפטיילונג פון סאָ ציאַ לדינסט.
רעקאָ מענדאַ ציעס קען מען מאַ כן אַ נאָ נים (בעילום
שם) .פאַ רשטייט זיך ,אַ ז מענטשן וואָ ס אַ נערקענען
זייער אייגענע הצטרכות אויף הילף ,מעגן רופן פאַ ר
זיך אַ ליין.

וועלכע באַ דינונגען קענען מיר
צושטעלן?
 APSקען צושטעלן באַ דינונגען אויף צו
פאַ רשטאַ רקן דעם יכולת פון אַ דערוואַ קסענעם צו
לעבן בתוך הקהילה כל זמן דאָ ס איז שייך.
אָ ט זענען אַ ּפאָ ר פון די באַ דינונגען וועלכע דער
 APSקען צושטעלן:
◄נאָ כפאָ רשונג פון בקשות אויף הילף.
◄אַ וויזיט אין דער היים אויף צו דערקענען
באַ דערפענישן און אײנצואָ רדענען באַ דינונגען,
מעדיצינישע השגחה און אַ נדערע רעסורסן אין
דער קהילה.
◄קאָ נסולטאַ ציעס פאַ ר דעם מענטשן און פאַ ר דער
משפחה.
◄געלט באַ האַ נדלונג באַ דינונגען.
◄רעקאָ מענדאַ ציעס אויף יורידישע באַ דינונגען.
◄מיטהילף אין טרעפן נײע ווואוינונגס
אויסשטעלונגען.
◄באַ דינונגען צו באַ קומען אַ ן אפוטרופוס.
◄הויז פירער און הויז דינסטן/באַ הילפער באַ דינונגען
אין געוויסע פאַ לן.
◄מיטהילף אין באַ קומען אַ נדערע בענעפיטן און
באַ דינונגען

אָ ט אַ זוי האָ ט איין פאַ ר'דאגה'טע
שכנטע געקענט העלפן
אַ יונגע פרוי וואָ ס האָ ט געוואוינט אין אַ ן אַ ּפאַ רטמענט
בילדינג האָ ט זיך אומגעקערט פון אַ קורצער וואַ קאַ ציע און
איז געוואָ רן פאַ ר'דאגה'ט ווען זי האָ ט באַ מערקט אַ הויפן
צײטונגען ליגט פאַ ר דער טיר פון אירע אַ לטע שכנים.
זי האָ ט געוואוסט אַ ז זיי דאַ רפן זײן אינדערהיים,
ווײל זי האָ ט געהאַ ט גערעדט מיט זיי איידער זי איז
אָ ּפגעפאָ רן.
זי האָ ט געקלונגען
אויף זייער גלעקל און
האָ ט אויסגעפונען אַ ז
דער מאַ ן איז געפאַ לן און
האָ ט זיך צוקלאַ ּפט זײן
פוס .זײן ווײב איז געווען
פאַ רצווייפלט און האָ ט
מורא געהאַ ט אַ רויסצוגיין
איינע אַ ליין ,האָ בן זיי ניט
געהאַ ט קיין עסן בײ זיך
אין דירה.
די יונגע פרוי האָ ט
פאַ רשטאַ נען אַ ז זי
קען זיך ניט סּפראַ ווען
מיט דעם אַ ליין,
האָ ט אָ נגערופן דער
דאָ רטיקער אָ ּפטיילונג פון
סאָ ציאַ לדינסט נאָ ך הילף.
דער  APSהאָ ט
פאַ רזאָ רגט מיט מעדיצינישער השגחה און אַ צײטווײליקע
הויז פירער ביז דער ּפאָ רפאָ לק האָ ט זיך געקענט ווידער
אַ ן עצה געבן אַ ליין.

