
 

 
 

 و اجتناب ،يیشناسا 
 ها یبکاريفر یده اطالع 

 تقلب برای کتاب راهنما
 پناهندگان و مهاجرين جديد 

 

 

 

 

که  ) يک نهاد دولتی بودهFTCکميسيون تجارت فدرال (
ها محافظت ميکند.  فريبکاریاز مردم در برابر تقلب و 

هشدار دهندۀ نشانه های  FTCدر اين کتاب راهنما، 
هشدار دهنده ۀ نشانرا به شما نشان ميدهد. وقتی  فريبکاری

و  صحبت کنيداش توقف کنيد، در مورد ديديد را 
دهيد: اطالع  ها را به کميسيون تجارت فدرال فريبکاری

   .ftc.gov/complaintيا  ٤۳٥۷-۳۸۲-۸۷۷-۱

 

 

 

 فريبکاری ها را به کميسيون 
 تجارت فدرال اطالع بدهيد

اي   ftc.gov/complaint  
٤۳٥۷-۳۸۲-۸۷۷-۱  

(1-877-382-4357) 
 

 

چرا فريبکاری ها را گزارش بدهيم؟ زيرا گزارش شما ميتواند به محافظت 
 FTCل هستيد، کمک کند. اين کار ميتواند به ئافرادی که شما برايشان اهميت قا

کمک کند تا بازار فريبکاران را بسته کند و به ديگران کمک کند تا فريب 
 نخورند.
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  اين معلومات با همکاری کميتۀ نجات بين المللی
)International Rescue Committee( تهيه گرديده است.  

 

 دربارۀ اجتناب از فريبکاری بيشتر بدانيد:
consumer.gov  

http://www.ftc.gov/complaint
http://www.ftc.gov/complaint
http://www.ftc.gov/complaint
http://www.consumer.gov/


از دست رفتۀ  پولکه  کردهآيا کسی ذريعۀ تليفون به شما پيشنهاد کمک 
 تان را دوباره ميگيرد؟

در بدل کمک  پولهيچ نهاد دولتی يا شرکت قانونی زنگ نميزند و تقاضای 
 نميکند.   شما از دست رفته پولبخاطر دريافت 

آن چک را از  ولپآيا از کسی چک گرفته ايد که درخواست بخشی از 
 شما کرده باشد؟

ندهيد. چک های تقلبی ميتوانند اصلی به نظر  پولهرگز در بدل چک به کسی 
را که  های پولبرسند و بانک را فريب دهند. اما شما مجبور خواهيد بود تا تمام 

 گرفته ايد دوباره پرداخت کنيد. 

آيا ايميل، پيام يا تماس تليفونی دريافت کرده ايد که از شما کريدت کارت، 
 اجتماعی شما را درخواست کرده باشد؟ تأمينحساب بانکی يا شمارۀ 

 معلومات ذکر شده را از طريق ايميل، پيام يا تليفون به کسی ندهيد. هرگز

 معلومات خوداز و  خودت از روش های محافظ
 .حمل نکنيدخود  اوراق مهم يا کارت های هويتی خود را با •

چه روی لينک ها در ايميل کليک نکنيد مگر اينکه مطمئن باشيد که  •
. کليک کردن باعث ميشود تا پروگرام های خطرناک ندهستچيزهايی 

 . نددر دستگاه شما جابجا شو

، مطمئن شويد که درخواست وظيفه ميدهيداگر شما آنالين خريداری يا  •
که سايت  است به اين معنی ’s’ آغاز شده باشد. ”https“ويب سايت با 

 . می باشدمذکور مصون 

سايت به کسی هويت شما را دزديده است، برای کمک  اگر فکر ميکنيد •
identitytheft.gov مراجعه کنيد. 

ثبت نام کنيد:  "Do Not Call Registry"در سايت  •
donotcall.gov. 

 

 نشانه های هشدار دهندۀ فريبکاری 

 آيا کسی به شما وعدۀ وظيفه در بدل پول داده است؟
 کسانيکه به شما وعدۀ وظيفه يا وعدۀ تصديق نامه ايکه برای شما وظيفه پيدا 

کرد  و يا دسترسی مخفيانه به وظايف را ميدهد، هرگز پول ندهيد. آنها  خواهد
 فريبکار هستند. 

 به شما زنگ زده که شما قرض دار هستيد؟ IRSآيا 
IRS .هرگز به کسی زنگ نمی زند که پول طلب کند 

تهديد و شما را آيا شخص ديگری از طرف دولت به شما زنگ زده، 
 تقاضای پول کرده است؟

 دولت به شما زنگ نمی زند که تهديد کند يا از شما پول بخواهد.

  برای اخذ گرين کارت" Diversity" ميخواهيد در قرعه کشی ويزای آيا
 ثبت نام کنيد؟

اين قرعه کشی رايگان است و انتخاب در آن تصادفی است. هيچکس نميتواند 
 چانس برنده شدن شما را بيشتر کند. 

 نونی راجع به مهاجرت هستيد؟آيا در جستجوی کمک قا
وکيل يا نماينده ای که دارای جواز باشد بگيريد، هرگز دفتر غير رسمی را 

 انتخاب نکنيد.   

آيا تماس تليفونی يا ايميل دريافت کرده ايد که در آن ذکر شده باشد که 
 شما برندۀ چيزی شده ايد؟ به استثناء اينکه رايگان نباشد؟

داخت نکنيد. اين امر تقلب کاری است. شما پول خود هرگز برای جايزه پول پر
 را از دست خواهيد داد.
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