
 

 

Scammers go after international students’ money 
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Chúng tôi cố gắng báo cho các bạn khi chúng tôi biết về những trò gian lận mới, để bạn có thể 
tránh chúng và cảnh báo cho bạn bè và gia đình mình. Đây là một trò lừa đảo khác: những kẻ lừa 
đảo giả danh là từ chính phủ liên bang đang khiến sinh viên quốc tế sợ hãi phải trả tiền cho 
chúng. 

Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng các sinh viên nước ngoài, đặc biệt là từ các quốc gia Nam 
Á, đang nhận được các cuộc gọi điện thoại có vẻ giống như là gọi từ cơ quan chính phủ. Người 
gọi thường biết về tình trạng nhập cư của sinh viên và chương trình hoặc trường học mà họ đang 
theo học. Kẻ đó sẽ nói rằng có vấn đề với các giấy tờ di trú của sinh viên hoặc việc gia hạn visa. 
Và sau đó, chúng sẽ yêu cầu việc thanh toán ngay lập tức, thường là hàng ngàn đô la, cho một 
khoản phí hoặc thỏa thuận nhập cư giả mạo. Những người gọi này đã có các đe dọa, bao gồm bắt 
giữ hoặc trục xuất, nếu sinh viên đó không phải trả tiền và chúng yêu cầu được thanh toán bằng 
thẻ quà tặng (như Google Play hay iTunes) hoặc tiền điện tử (như Bitcoin). 

Các dấu hiệu nào cho thấy đây là những cuộc gọi lừa đảo? Chính phủ liên bang sẽ không thực 
hiện các cuộc gọi như vậy, sẽ không thực hiện các đe dọa như vậy và sẽ không yêu cầu các 
khoản thanh toán như vậy. Và bất kỳ người gọi nào muốn được thanh toán bằng thẻ quà tặng 
hoặc tiền điện tử đều là những kẻ lừa đảo, chúng thích những phương thức thanh toán đó vì có 
thể nhận được tiền và biến mất không để lại dấu vết. 

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi mà có bất cứ dấu hiệu nào như vậy thì hãy cúp máy. Nếu bạn 
không nghĩ đó là lừa đảo thì hãy nói chuyện với người mà bạn tin tưởng về cuộc gọi đó. Một số 
người báo cáo rằng họ đã biết được cuộc gọi đó là lừa đảo sau khi nói chuyện với người thân, 
cảnh sát địa phương hoặc một nhân viên trường học. Có khả năng là những người khác trong 
cộng đồng của bạn nhận được cùng một cuộc gọi, vì vậy việc trao đổi về cuộc gọi này có thể 
giúp cho những người khác trong khu vực. Và nếu bạn lo lắng về visa hoặc giấy tờ di trú của 
mình thì hãy gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Quốc gia của USCIS theo số 800-375-
5283. 

Thông tin về cách thức hoạt động của những trò gian lận này giúp chúng tôi ngăn chặn chúng, vì 
vậy vui lòng truy cập FTC.gov/Complaint để cho chúng tôi biết nếu một kẻ lừa đảo đã liên lạc 
với bạn hoặc người mà bạn biết. 
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