
ਿਵੱਤੀ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ

ਿਜੱਥ ੇਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਪੂ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਉਥੇ 
ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦ ੇਹਰੋ ਰੂਪ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾ� 
ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹਨਾ ਂ� 
ਕਾਲ ਕਰ:ੋ

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ

ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਨ (Seniors Safety Line)
1-866-299-1011

ਅਸੌਲਿਟਡ ਿਵਮੈਨਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
(Assaulted Women’s Helpline)
1-866-863-0511

ਕੈਨੇਡੀਅਨ �ਟੀ-ਫਰਾਡ ਸ�ਟਰ
(Canadian Anti-Fraud Centre)
1-888-495-8501

ਕੰਿਜ਼ਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਾਈਨ
(Consumer Rights Inquiry Line)
1-800-889-9768

ਜਸਿਟਸਨੱੈਟ (JusticeNet)
1-866-919-3219

ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟੈਰੀਓ (Legal Aid Ontario)
1-800-668-8258

ਔਿਫਸ ਔਫ ਦ ਪਬਿਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ �ਡ ਟਰੱਸਟੀ 
(Office of the Public Guardian and Trustee)
1-800-366-0335

�ਾਈਮ ਸਟੌਪਰਜ਼ (Crime Stoppers)
1-800-222-8477

1ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਓਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

1ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ � ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ, ਜਾ ਂਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ, ਜਾ ਂਢੁਕਵ� ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 
ਘਾਟ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀ � ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਂਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ  ਿਵੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕੈਨੇਡਾ 
ਿਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਰੂਪ ਹ।ੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ � ਿਵੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ� ਬਚਾਓ:

• ਆਪਣੀ ਿਨਜੱੀ ਅਤ ੇਿਵਤੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਪੰਨ, ਪਾਸਵਰਡ ਆਿਦ) 
� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ � ਸਾਝਂਾ ਨਾ ਕਰੋ

• ਜੇ ਤਸੁ� ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ ੋਕੇਵਲ ਤਾ ਂਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਿਦਉ, ਅਤੇ ਮੁੜ 
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਲਓ ਜਾ ਂਜੇ ਤਸੁ� 
ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਕਰਦੇ

• ਤੁਹਾਡ ੇਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵਚੱ ਿਬਲੱ ਅਤ ੇਪੈਸੇ ਜਮਹ੍ਾ ਂਕਰਨ ਲਈ 
ਆਟਮੈੋਿਟਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ; ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਿਵਤੱੀ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ

• ਆਪਣ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾ ਂ� ਸਮਝੋ

• ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਿਵਤੱ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ 
ਿਵਅਕਤੀ � ਿਨਯਕੁਤ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਇਕ ਸਥਾਈ ਜਾ ਂਿਨਰੰਤਰ 
ਪਾਵਰ ਔਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਓ।

• ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ

ਿਵੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾ ਂ� ਪਛਾਣ:ੋ

• ਭਜੋਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਵਤੇਨਕ ਿਬਲੱ ਜਾ ਂਘਰ ਿਵਚੱ ਜਮਾ ਂਹੁਦੇੰ ਹਏੋ 
ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ

• ਿਵਤੱੀ ਸਿਥਤੀ, ਕਾ�ਨੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾ ਂਤ ੇਦਸਤਖਤ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ

• ਬ�ਕ ਤ� ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ੇਜਾ ਂਬ�ਕ ਟ�ਾਸਂਫਰ ਜਾ ਂਸਮਾਨ ਜਾ ਂ
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹਣੋਾ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਦੱਸ ਨਹ� ਸਕਦੇ

• ਚ�ਕਾ ਂਜਾ ਂਹਰੋ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾ ਂ‘ਤ ੇਸ਼ਕੱੀ ਦਸਤਖਤ

• ਵਸੀਅਤ ਜਾ ਂਪਾਵਰ ਔਫ ਅਟਾਰਨੀ ਿਵਚੱ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

• �ਚ ਜੋਖਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਾ ਂਿਨਵਸ਼ੇ ਜੋ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਨਵਸ਼ੇਕ ਦੇ ਜੋਖਮ 
ਪਰ੍ਫੋਾਈਲ � ਨਹ� ਦਰਸਾ�ਦੇ

Ontario Securities Commission 
20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca

@smarter_moneyGetSmarterAboutMoney


