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dementie of een hersenbloeding.
 ﻛﻣﺎ أن ھﻧﺎك أﻧواﻋﺎ ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺗﻛون ﺳﺑﺑًﺎ وراء.ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻛﺑﺎر اﻟﺳن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺑﻣﻔردھم أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟذﻟك
 ﻋﺎدة ً ﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾودًا ﻓﻲ اﻟﺳﻣﻊ أو اﻟرؤﯾﺔ أو اﻟﺣرﻛﺔ أو ﻗﯾودًا ﺑﺳﺑب اﻟﺧرف.ﺳﻧﯾن آﺧر ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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 ﻣﺛل اﻻﺳﺗﻐﻼل، وذﻟك ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻋرﺿﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻻﺳﺗﻐﻼل.ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﺟزﺋﯾًﺎ أو ﻛﻠﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺗﮭم.اﻟﻣﺦ
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 ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺟﻧﺎة ﻣن أﻓراد. أﻟف ﺷﺧص ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﯾﻘﻊ ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛل ﻋﺎم30  ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن.اﻟﻣﺎﻟﻲ
 اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻟم.اﻷﺳرة أو ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن أو اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻛﺑﺎر اﻟﺳن
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 ﻣوﺟودًا وﻟmisbruik?
 ﻓرع اﻟﺑﻧك اﻟﻘرﯾب ﻟم ﯾﻌد.ﯾواﻛﺑوا ﺗطور اﻟﻌﺻر اﻟرﻗﻣﻲ وﯾﺗرﻛون ﺗدﺑﯾر ﺷؤوﻧﮭم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﺷﺧص آﺧر
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 ﺣﯾث ﯾﻘوم أﺣد اﻟﺷرﯾﻛﯾن ﺑﺗرﺗﯾب، ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻘﺳﯾم ﻟﻠﻣﮭﺎم ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺷرﯾك اﻟﺣﯾﺎة.دراﯾﺔ ﺑطرق اﻟدﻓﻊ اﻟﺟدﯾدة
Financieel misbruik is het ongepast gebruik van de (financiële) bezittingen van een oudere.
 أﺣد أﻓراد، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﯾُﺗرك اﻟﺷرﯾك اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﮭل أو ﻏﻣوض وﯾﺗوﻟﻰ، ﺑﻌد وﻓﺎة أﺣدھﻣﺎ.اﻷﻣور اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
Voorbeelden zijn het wegnemen van geld, sieraden en goederen, maar ook extra pinnen.اﻟﻣﮭﻣﺔ
met de
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ھذه
bankpas van de oudere, gedwongen testamentwijziging of hypotheekopname door familieleden of
bekenden
vanواﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
de oudere.
ﺗﻛون ﺳﺑﺑًﺎ وراء
 ﻛﻣﺎ أن ھﻧﺎك أﻧواﻋﺎ ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺟﺳدﯾﺔ.ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻛﺑﺎر اﻟﺳن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺑﻣﻔردھم أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟذﻟك
 ﻋﺎدة ً ﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾودًا ﻓﻲ اﻟﺳﻣﻊ أو اﻟرؤﯾﺔ أو اﻟﺣرﻛﺔ أو ﻗﯾودًا ﺑﺳﺑب اﻟﺧرف.ﺳﻣﺎح ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻟﺷﺧص آﺧر ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﻧﯾن ﯾﺣدث
. ﯾﻣﻛن إﺟﺑﺎر ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﻣوال واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك.ﻛﺑﯾر اﻟﺳن ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﻣور
 ﯾﻛون. ھﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎ/ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﯾؤ ِّﯾدھﺎ ھو.اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﻧﯾن ﯾﺣدث ﺑدرﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻗد ﯾﻧطوي ذﻟك أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل إﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ.ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺗﮭدﯾدات ﺟﺳدﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ
. ﯾﻣﻛن إﺟﺑﺎر ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﻣوال واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك.ﻛﺑﯾر اﻟﺳن ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﻣور
.اﻟﻌﻼوات( وإﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﺗوﻛﯾﻼت واﻟدﻓﻊ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻛﺑﺎر اﻟﺳن/اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﺣﺻﯾل اﻷﻣوال )اﻟﺿراﺋب
 ﻗد ﯾﻧطوي ذﻟك أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل إﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ.ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺗﮭدﯾدات ﺟﺳدﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ
.اﻟﻌﻼوات( وإﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﺗوﻛﯾﻼت واﻟدﻓﻊ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻛﺑﺎر اﻟﺳن/اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﺣﺻﯾل اﻷﻣوال )اﻟﺿراﺋب
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Wat kunt u doen?

De meeste
ouderen die financieel worden misbruikt, praten er niet over. Ze weten niet dat het
Wat
kunt u doen?
gebeurt
ze willendie
er financieel
niet over praten.
vergoelijken
heter
gedrag
van de
zich of
De
meesteofouderen
wordenZe
misbruikt,
praten
niet over.
Ze dader,
weten schamen
niet dat het
zijn bang. Oudere slachtoffers zijn niet altijd in staat om het financieel misbruik te stoppen. Ook

gebeurt of ze willen er niet over praten. Ze vergoelijken het gedrag van de dader, schamen zich of
zijn bang. Oudere slachtoffers zijn niet altijd in staat om het financieel misbruik te stoppen. Ook
kennen veel slachtoffers de weg niet naar hulpverleners of bemiddelaars. Maakt u zich zorgen of
herkent u signalen van financieel misbruik? Dan bent u vaak niet de enige die iets heeft gemerkt.
Praat erover met iemand in uw omgeving die de oudere ook kent. Samen kunt u bepalen of er
inderdaad iets aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Bespreek uw zorgen ook met de oudere.
Dit is niet makkelijk, omdat u vaak niet weet wat er precies aan de hand is. Daarnaast kan een
slachtoffer zich schamen en het probleem verborgen willen houden. Het kan ook zijn dat uw
vermoeden niet klopt. Toch is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Zelf of met hulp van een
professional. Als er wel sprake is van misbruik, kunt u samen de volgende stap bespreken of
misschien
zelf een oplossing bedenken.
Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met misbruik of mishandeling in
ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ؟
welke vorm dan ook. Veilig Thuis biedt informatie, advies en hulp. U krijgt een medewerker aan de
 ﯾﺗﻐﺎﺿون. ﻟﯾﺳوا ﻋﻠﻰ ﻋِﻠم ﺑﺣدوﺛﮫ أو ﯾﺗﻔﺎدون اﻟﺗﺣدث ﻋﻧﮫ. ﻻ ﯾﺗﺣدﺛون ﻋن ذﻟك،ﻣﻌظم ﻛﺑﺎر اﻟﺳن اﻟذﯾن ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ
telefoon
aandachtig
naar uw
luistert, ﻻuw
beantwoordt
en advies
geeft.
Samen
اﻟﻌدﯾد ﻣنdie
ﻛﻣﺎ أن
.اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ
إﯾﻘﺎفverhaal
ﯾﺳﺗطﯾﻌون داﺋ ًﻣﺎ
اﻟﺳنvragen
اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻛﺑﺎر
.ﺑﺎﻟﺧﺟل أو اﻟﺧوف
وﯾﺷﻌرون
اﻟﺟﺎﻧﻲ
 ﺳﻠوكzet
ﻋن
u deﺣدوث
situatie
op een
rij ﺗﻌر
bespreekt
wat er moet
gebeuren
en ﯾوﺻﻠﮭم
wat u zelf
wilt, اkunt
ﻋﻼﻣﺎت
ﻓت ﻋﻠﻰ
ھل أﻧت ﻗﻠﻖu .اﻟوﺳطﺎء
اﻟﻣﺳﺎﻋدة أو
إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﻲ
 اﻟذيkunt
اﻟطرﯾﻖdoen.
ﯾﻌرﻓونAls ﻻuﻟﺿﺣﺎﯾﺎ
ھؤﻻء
ّen أو
u anoniem blijven.
.اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺎﻟﻲ؟ ﻋﻧدﺋذ وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﺗﻛون أﻧت اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻻﺣظ ﺷﯾﺋًﺎ ﻣﺎ
ﻣؤﺳﺳﺔإﻟﻰ"ﻓﺎﯾْﻠﺦ
ْ ﺷﺧص
 ﯾﻣﻛﻧﻛﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣﺷﻛل ﺑﺎﻟﻔﻌل وﻣﺎ ھﻲ أﻓﺿل.س"ﻣﺣﯾطك اﻟذي ﯾﻌرف اﻟﺷﺧص اﻟ ُﻣﺳن أﯾﺿًﺎ
ﺗﺎوﻣن
ﺗﺣدث
.اﻷﺷﻛﺎل
ﻣن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄي
ﻣﺑﺎﺷر ﻟ
ﺑﺷﻛل
ﺗﻌرض
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اﻟﺗﺻرفھﻲ
"ﺗﺎوس
ﻣؤﺳﺳﺔ "ﻓﺎﯾ
ْ ْﻠﺦ
Veilig
Thuis
ﯾﺟري
ﺷﻛلاﻟذي
ﺗﻌرف ﻣﺎ
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ﻣﻊ اﻟ ُﻣ
ﺷﺧصﺗُﻘﻠﻘك
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ﺳﯾﺟﯾﺑُك
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إﻟﻰ ﺣل
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Samen
zet

u de situatie
een rij en
bespreekt u wat er moet gebeuren en wat u zelf kunt doen. Als u wilt, kunt
Signalen
vanop
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misbruik
u anoniem blijven.
• Betaalachterstand: huur, energie, zorgpremie, etc.
"ﺗﺎوس
ْ ﻣؤﺳﺳﺔ "ﻓﺎﯾْﻠﺦ
• Geen geld hebben om bijvoorbeeld kleding te kopen.
.اﻷﺷﻛﺎل
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄي ﺷﻛل
ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻺﺳﺎءة أو ﺳوء
ﺗﻌرض ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو
ﺗﺎوس" ھﻲ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻛل ﺷﺧص
ْ ﻣؤﺳﺳﺔ "ﻓﺎﯾْﻠﺦ
• ﻣن
Ontbreken
van hulpmiddelen
zoalsﻏﯾر
gehoorapparaat
of bril.
 ﺳﯾﺟﯾﺑُك ﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺎﺗف وﯾُﻧﺻت إﻟﻰ ﻗﺻﺗك ﺑﻛل اھﺗﻣﺎم وﯾﺟﯾب ﻋﻠﻰ.ﺗﺎوس" اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ واﻟﻣﺳﺎﻋدة
ْ ﺗﻘدم "ﻓﺎﯾْﻠﺦ
• ﺗظل
Afgesloten
enوﻣﺎ
elektra.
ﻣﺟﮭول
 ﯾﻣﻛﻧك أنworden
. ﺑﮫ ﺑﻧﻔﺳكvan
 اﻟﻘﯾﺎمgas
ﯾﻣﻛﻧك
 ﺗﻘوﻣﺎن ﻣﻌًﺎ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻊ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.أﺳﺋﻠﺗك وﯾﻘدم ﻟك اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ
• Brieven van incassobureaus.
.اﻟﮭوﯾﺔ إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ ذﻟك
• Weigeren informatie te geven over financiële omstandigheden.
Signalen
van financieel misbruik
• Onverklaarbare
geldopnames of kosten.
• Verdwijnen van waardevolle spullen.
• Betaalachterstand: huur, energie, zorgpremie, etc.
• Geen geld hebben om bijvoorbeeld kleding te kopen.
ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ
.إﻟﺦgehoorapparaat
،أﻗﺳﺎط اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
، ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ، اﻹﯾﺟﺎر:• ﻣﺗﺄﺧرات ﺳداد
• Ontbreken van hulpmiddelen zoals
of bril.
.• ﻋدم اﻟﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻟﺷراء اﻟﻣﻼﺑس ﻣﺛﻼ
• Afgesloten worden van gas en elektra.
.اﻟﻧظﺎرات
• ﻧﻘص وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋِدة ﻣﺛل ﺳ ّﻣﺎﻋﺔ اﻷذن أو
• Brieven van incassobureaus.
.• اﻧﻘطﺎع اﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻐﺎز
• Weigeren informatie te geven over financiële omstandigheden.
.• رﺳﺎﺋل ﻣن وﻛﺎﻻت ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون
• Onverklaarbare geldopnames of kosten.
.• رﻓض ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
• Verdwijnen van waardevolle spullen.
.• ﺳﺣوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك أو ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرھﺎ
.أﻏراض ﺛﻣﯾﻧﺔ
ﻋﻼﻣﺎت ا اﺧﺗﻔﺎء
•
ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ

. إﻟﺦ، أﻗﺳﺎط اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ، اﻹﯾﺟﺎر:• ﻣﺗﺄﺧرات ﺳداد
.• ﻋدم اﻟﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻟﺷراء اﻟﻣﻼﺑس ﻣﺛﻼ
.• ﻧﻘص وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋِدة ﻣﺛل ﺳ ّﻣﺎﻋﺔ اﻷذن أو اﻟﻧظﺎرات
Als u zich zorgen maakt en niet weet wat u kunt doen, kunt u ook altijd
Veilig
Thuis.•Ook
.واﻟﻐﺎزbellen
ﺎﻟﻛﮭرﺑﺎءmet
اﻟﺗزوﯾد ﺑ
اﻧﻘطﺎع
.• رﺳﺎﺋل ﻣن وﻛﺎﻻت ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون
als u twijfelt. Juist als u twijfelt.
.• رﻓض ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻧدﻣﺎ، اﺗﺻل، ﺣﺗﻰ و ﻟو ﻛﺎن ﻟدﯾك ﺷك." ﺳ ﺔ " ﻓﺎ ْﯾﻠﺦ ﺗﺎ ْو س.ﺗﻔﺳﯾرھﺎ
ﯾﻣﻛنﺎل ﺑﻣؤ ﺳ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ًﻣﺎﻻاﻻﺗﺻ
أوﻛﻧك داﺋ
اﻟﺑﻧك ﯾﻣ
،ﻣنﺗ ﻔﻌل
ﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺎذا
ﺳﺣوﺑﺎترف
إذا ﻛﻧ•ت ﻗﻠ ﻘًﺎ وﻻ ﺗﻌ
.• اﺧﺗﻔﺎء أﻏراض ﺛﻣﯾﻧﺔ.ﺗ ﺷك
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Als u zich zorgen maakt en niet weet wat u kunt doen, kunt u ook altijd bellen met Veilig Thuis. Ook
als u twijfelt. Juist als u twijfelt.

. إﻟﺦ، أﻗﺳﺎط اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ، اﻹﯾﺟﺎر:ﻣﺗﺄﺧرات ﺳداد
.ﻋدم اﻟﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻟﺷراء اﻟﻣﻼﺑس ﻣﺛﻼ
.ﻧﻘص وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋِدة ﻣﺛل ﺳ ّﻣﺎﻋﺔ اﻷذن أو اﻟﻧظﺎرات
.اﻧﻘطﺎع اﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻐﺎز
.رﺳﺎﺋل ﻣن وﻛﺎﻻت ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون
.رﻓض ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.ﺳﺣوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك أو ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرھﺎ
.اﺧﺗﻔﺎء أﻏراض ﺛﻣﯾﻧﺔ

•
•
•
•
•
•
•
•

Tips om het risico op financieel misbruik te verkleinen:
Als u zich zorgen maakt en niet weet wat u kunt doen, kunt u ook altijd bellen met Veilig Thuis. Ook
• Leg Juist
bijtijds
hoe u zaken wilt regelen, bijvoorbeeld in een levenstestament bij de notaris.
als u twijfelt.
alsvast
u twijfelt.
• Laat uw financiële belangen door twee personen behartigen, zodat er extra controle is.
ﺻ ﺔ •ﻋﻧدﻣﺎGeef
 ﺧﺎ،ﺻل
 اﺗ،ك ﺷكgeld
ن ﻟدﯾmee
و ﻟو ﻛﺎals
ﺗﻰiemand
 ﺣ." ﺗﺎ ْو سboodschappen
ل ﺑﻣؤ ﺳ ﺳ ﺔ " ﻓﺎ ْﯾﻠﺦvoor
 اﻻﺗﺻﺎu ًﻣﺎdoet
ﻛﻧك داﺋinﯾﻣplaats
،ذا ﺗ ﻔﻌلvan
ف ﻣﺎuw
 ﺗﻌرpinpas.
إذا ﻛﻧت ﻗﻠ ﻘًﺎ وﻻ
contant
.ﺗ ﺷك
Veilig
Thuis
Noord-Holland
Noord
• Vraag uw bank wat u verder nog kunt doen om misbruik te voorkomen, bijvoorbeeld als u
Postbusniet
224meer zelf naar de pinautomaat kunt.
1800 AE Alkmaar
:ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ
info@vtnhn.nl
 ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛﺗﺎﺑﺔ وﺻﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻧد،• ﻗم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺣدد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﺑﮭﺎ ﺗرﺗﯾب أﻣورك
www.veiligthuisnhn.nl
.ﻛﺎﺗب اﻟﻌدل
-ھوﻻﻧد
-ﻣﺻﺎﻟﺣكﻧورد
"اﺟﻌل ﺗﺎوس
ﻣؤﺳﺳﺔ "ﻓﺎﯾﻠﺦ
. ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣراﻗﺑﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ،ﻧورد ﻗﺑل ﺷﺧﺻﯾن
ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣن
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
•
.اﻟﻣﺎل ﻧﻘدا ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﺳوق ﻟك ﺑدﻻً ﻣن إﻋطﺎءه ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑكPostbus
ﻗم ﺑﺈﻋطﺎء224•
1800
AEاAlkmaar
 ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻟم،ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟذي ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺗﻔﺎدي اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺳﺗﻔﺳر
•
info@vtnhn.nl
.
اﻵﻟﻲ
اﻟﺻراف
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ
إﻟﻰ
ﺑﻧﻔﺳك
اﻟذھﺎب
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك
ﯾﻌد
Veilig Thuis Noord-Holland Noord
www.veiligthuisnhn.nl
Postbus 224
1800 AE
Alkmaar
Veilig
Thuis
Noord-Holland Noord
info@vtnhn.nl
Postbus 224
www.veiligthuisnhn.nl
1800
AE Alkmaar
Mantelzorglijn
info@vtnhn.nl
0900-2020496 (€ 0,10/minuut)
ﻧورد-ھوﻻﻧد-ﻣؤﺳﺳﺔ "ﻓﺎﯾﻠﺦ ﺗﺎوس" ﻧورد
www.veiligthuisnhn.nl
Postbus
224 224
Postbus
mantelzorglijn@mezzo.nl
1800
AE
www.mezzo.nl
1800"ﻓﺎﯾﻠﺦ
AE Alkmaar
Alkmaar
ﻧورد-ھوﻻﻧد-ﺗﺎوس" ﻧورد
ﻣؤﺳﺳﺔ
info@vtnhn.nl
Postbus
224
info@vtnhn.nl
Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
www.veiligthuisnhn.nl
1800 AE Alkmaar
www.veiligthuisnhn.nl
info@vtnhn.nl
www.veiligthuisnhn.nl
(Mantelzorglijn) ﺧط ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطوﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ
(اﻟدﻗﯾﻘﺔ/ ﯾورو0,10) 0900-2020496
Mantelzorglijn
Mantelzorglijn
mantelzorglijn@mezzo.nl
0900-2020496
(€
0,10/minuut)
mantelzorglijn@mezzo.nl
0900-2020496 (€ 0,10/minuut)
www.mezzo.nl
mantelzorglijn@mezzo.nl
mantelzorglijn@mezzo.nl
www.mezzo.nl
www.mezzo.nl
www.mezzo.nl
ﻣرﻛز اﻟﻧﺻﺢ واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻟﻌﻧف اﻷﺳري وإﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷطﻔﺎل
Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling.



0800
– 2000
اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺣﻣﻼ ﺛ
ﺷﻛﻠت
إذا

0800-2000
ً)ﻣﺟﺎﻧﻲ وﻣﺗﺎح ﻟﯾﻼ
(وﻧﮭﺎرا
ً

(Mantelzorglijn) ﺧط ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطوﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ
(اﻟدﻗﯾﻘﺔ/ ﯾورو0,10) 0900-2020496
(Mantelzorglijn) اﻟطوﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﺧط ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
mantelzorglijn@mezzo.nl
(اﻟدﻗﯾﻘﺔ/ﯾورو
0,10) 0900-2020496
www.mezzo.nl
mantelzorglijn@mezzo.nl
zo.nl ﻣرﻛز اﻟﻧﺻﺢ
 اﻷﺳري وإﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷطﻔﺎلwww.mez
واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻟﻌﻧف
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ﻣرﻛز اﻟﻧﺻﺢ واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻟﻌﻧف اﻷﺳري وإﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷطﻔﺎل
www.veiligthuisnhn.nl

