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Thành viên của APEA 1

Liên Minh các Cơ Quan Ngăn Ngừa
Sự Lợi Dụng Người Cao Niên

Khước từ trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này chỉ có 
tính chất tổng quát, chỉ được dùng để hướng dẫn mà thôi. 
Chúng không thể thay thế cho các khuyến cáo pháp lý.

Vietnamese

Người lớn tuổi có thể hành động để 
lập kế hoạch trước và bảo vệ tài sản 
tài chính của họ nhằm tránh tình 
trạng có thể bị lạm dụng.
Trước khi ký tên vào các văn kiện 
pháp lý như Giấy Ủy Quyền (Powers 
of Attorney), ba bước cần được cân 
nhắc - NGỪNG LẠI, THẬN TRỌNG và 
KÝ TÊN.
Hãy thực hiện theo những bước này 
để hoạch định cho một tương lai an 
toàn hơn.

Cơ Quan Liên Hiệp Phòng Chống Sự 
Lạm Dụng Người Lớn Tuổi (APEA)
là một tập hợp của những cơ quan 
được công nhận có dự phần quan 
trọng trong việc ứng phó với tình 
trạng lạm dụng và trục lợi tài sản 
của người lớn tuổi. Cơ Quan APEA 
hoạt động hợp tác để nâng cao nhận 
thức và chủ trương bênh vực cho 
quyền lợi của người lớn tuổi.
Tài liệu nhỏ này là tập đầu tiên 
trong một loạt gồm 5 tập nhằm 
giúp quí vị giữ gìn tài chánh của 
mình được an toàn.

Hoạch Định Tương Lai

Cơ Quan Liên Hiệp (APEA) 
cùng hợp tác

Ủy Ban Cung Cấp Dịch Vụ Pháp Lý
Văn phòng Bảo Vệ Quyền lợi Công Chúng

Cảnh Sát Tiểu Bang Nam Úc
Phòng Chưởng Khế

Dịch Vụ Bảo Vệ Quyền Lợi Người Cao Niên

Ủy Ban Cung Cấp Dịch Vụ Pháp Lý
Thông tin, tư vấn pháp lý và giúp soạn thảo 
Giấy Ủy Thác Tài Chánh Dài Hạn và Giấy Trao 
Quyền Giám Hộ.
Điện thoại: 1300 366 424 Đường dây trợ giúp 
pháp lý Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng 
đến 4 giờ 30 chiều.
Điện thoại 8463 3555 để lấy hẹn tư vấn miễn 
phí 30 phút.
www.lsc.sa.gov.au
Văn phòng Bảo Vệ Quyền lợi Công Chúng
Quảng bá và bảo vệ quyền lợi của người bị 
mất năng lực tinh thần.
Điện thoại: 8342 8200 hoặc 1800 066 969
Trả lời các thắc mắc tổng quát: Thứ Hai đến 
Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
www.opa.sa.gov.au
Cảnh Sát Tiểu Bang Nam Úc
Ngăn ngừa, phát hiện và điều tra các báo cáo 
phạm pháp.
Điện thoại 131 444 để báo cáo việc phạm 
pháp hay yêu cầu cảnh sát giúp đỡ.
www.police.sa.gov.au
Chương Trình Trợ Giúp Tại Gia của SAPOL
Cung cấp khuyến cáo ngăn ngừa phạm pháp 
và các dịch vụ giúp đỡ những người cao niên 
và khuyết tật để họ có thể tiếp tục sinh sống 
an toàn trong chính căn nhà của mình.
Tel. 7322 3211
www.police.sa.gov.au
Phòng Chưởng Khế
Tư vấn, soạn thảo và quản lý Ủy Thác Tài 
Chánh Dài Hạn và Di Chúc.
Tel. 8226 9200 hoặc Đường dây miễn phí 
1800 673 119
www.publictrustee.sa.gov.au
Dịch Vụ Bảo Vệ Quyền Lợi Người Cao Niên
Cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của 
người cao niên có nguy cơ, hay đang bị người 
thân trong gia đình hoặc bạn bè lợi dụng.
Tel. 8232 5377 hoặc Đường dây miễn phí 
1800 700 600
www.sa.agedrights.asn.au



Hãy nghĩ đến việc ngăn ngừa. 
Sự ngăn ngừa cần phải được nghĩ 
đến trong những trường hợp như 
bệnh hoạn, tai nạn, mất năng lực về 
tinh thấn hoặc vì người mà quí vị tin 
tưởng có thể lợi dụng quí vị.
Quí vị cần được cố vấn về những ảnh 
hưởng của việc sắp xềp tài chánh 
mới đến các cam kết hiện có về mặt 
pháp lý và tài chánh; thí dụ như 
quyềncủa người được ủy thác, việc 
tặng dữ tài sản, tiền cho vay và di 
chúc.

Việc ngăn ngừa này có thể bao 
gồm:
Ra lệnh bằng văn bản và rõ ràng cho 
những người mà quí vị chọn để họ 
giúp đỡ mình; thí dụ như:
Người được đề cử tê trong trương 
mục ngân hàng của quí vị.
Người nhận được sự ủy thác của quí 
vị.
Người quản lý tài chánh của quí vị.

Thận trọng - Trước hết   
hãy tìm hướng dẫn

Lạm dụng tài chánh lá việc bị 
người thân trong gia đình bạn bè 
sử dụng tiền bạc hay tài sản của 
quí vị một cách không đúng đắn.
Th dụ như:
Rút tiền trong trương mục ở ngân 
hàng của quí vị mà không được sự 
đồng ý của quí vị.
Tài sản của quí vị bị bán đi, bị sử 
dụng hay chuyển nhượng bằng 
những hinh thức mà quí vị không 
đồng ý.
Bị từ chối chi dúng những món tiền 
cho nhu cấu cấn thiết của quí vị.
Người được quí vị ủy thác quyền 
đại diện đã không hành sử cho 
quyền lợi tốt nhất của quí vị.
Tiền bạc quí vị cho mượn đã không 
được hoàn trả lại.
Quí vị bị áp lực đề thay đối di chúc.
Khi sống chung với ngưới khác, 
quí vị phải đóng góp nhiền hơn 
phần mình đáng lẽ phải trả một 
cách công bằng.

Ngưng - Khỗng ký bất  
cứ giấy tờ gì

Quyết định những gì quí vị muốn 
nhận được sự giúp đỡ như là: 
Trả tiền hóa đơn tiêu thụ.
Bán tài sản.
Quản lý đầu tư.
Tuân thủ các ưu tiên theo ý của quí 
vị trong việc cho quà cáp, hay các 
sinh hoạt khác.
 
Chọn lựa những người có thể  
giúp đỡ quí :
Ngay cả những người mà quí vị tin 
tưởng hiện nay, quí vị cần phải ngăn 
ngừa, để bảo vệ cho chính mình 
trong tưởng lai. Hãy nhớ rằng hầu 
hết các việc lạm dụng tài chánh gây 
ra bởi những người mà quí vị biết rõ 
và tin tưởng.

Chọn lựa thời điểm để những 
người này giúp đỡ quí :
Ngay lập tức, hoặc khi nào quí vị 
mất khả năng để tự đưa ra các  
quyết định.

Tiến hành - Khi biết phải 
quyết định ra sao


