Crime Prevention Fact Sheet (Protect yourself from scammers) – Tamil

நியூ சவுத் வேல் ஸ் காவல் துறை குற் றத் தடுப்புத் த�ொடர ்கள்

ம�ோசக்காரர்களிடமிருந்து
உங் களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள் ளவும்
திருடுவதற்கு நேருக்கு நேராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ம�ோசடிகள் விடாமல் வளர்ந்து க�ொண்டே
இருக்கின்றன. அத்துடன் பணம் அல்லது தகவல்களை வைத்து ம�ோசடிக்காரர்கள் மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு
அவர்கள் எந்த அளவுக்கும் ப�ோகக்கூடும்.
ம�ோசடிக்காரர்கள் உங்கள் வங்கியில் இருந்து வந்தவராகவ�ோ அல்லது ஒரு சேவை வழங்குநராகவ�ோ நடித்து
விளையாட்டில் சூதாட்டம் அல்லது குறுகிய கால முதலீட்டு வாய்ப்புகள் வழங்குவார்கள். க�ொடுக்க வேண்டிய
பணத்துக்காக வெளிநாட்டிலிருந்து, பெரும்பாலும் காதல் மற்றும் டேட்டிங் சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் பல்வேறு
பிற அணுகுமுறைகளால் திருப்பித்தருவ�ோம் என அவர்கள் க�ோரலாம். மேலாகப் பார்க்கையில், இவை
உண்மையானதைப் ப�ோலத் த�ோன்றக் கூடும்.
ம�ோசடிக்காரர்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ள உதவும் வகையில் நாம் பின்பற்றக்கூடிய சில
எளிய வழிமுறைகள் இங்கே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஏத�ோ ஒன்று நம்பமுடியாத அளவுக்கு நன்றாக இருந்தால் . . .
■ உங் களுக்கு அறிமுகமில் லாத மற்றும் நம் பிக்கையில் லாத நபர ்கள் எவருக்கும் பணத்தை அனுப்புவத�ோ அல் லது
கடன் அட்டை அல்லது இணையக் கணக்கு விவரங்களைக் க�ொடுப்பத�ோ ஒருப�ோதும் கூடாது.

■

எப�்போதும் எந்தவிதமான முதலீடு அல்லது க�ொள்முதல் முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் சுதந்திரமான நிதி
மற்றும்/அல்லது சட்ட ஆல�ோசனையை நாடவும்.

■

சேவை அல்லது முதலீட்டை உங்களிடம் விற்க முயற்சிக்கும் நபரிடமிருந்து பெறும் ஆல�ோசனையை மட்டுமே
ஒருப�ோதும் நம்பியிருக்க வேண்டாம்.

வீட்டுக்கு வீடு சென்று விற்பனை செய்தல் அல்லது ‘வியாபார ம�ோசடி’
■ கையெழுத்திட வேண்டும் அல்லது முன்பணம் செலுத்த வேண்டும் என்ற அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக வேண்டாம்.
■ எப�்போதும் பணம் செலுத்துவதற்கு முன�்போ அல்லது ஒப்பந்தத்துக்கு ஒப்புக�்கொள்ளும் முன�்போ ஒரு
நிறுவனத்தை அல்லது சேவை வழங்குநரைப்பற்றி ஆய்வு செய்யவும்.

■

எப�்போதும் எந்தவ�ொரு வேலைக்காகவும் பணம் செலுத்துவதற்கு முன் ஒப்பந்தம் அல்லது சேவை பற்றிய
ஆவணவிவரங்களைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும்
■ உங் களுக்கு அறிமுகமில் லாத மற்றும் நம் பிக்கையில் லாத நபர ்களிடம் உங் கள் தனிப்பட்ட அல் லது வங் கிக் கணக்கு
விவரங்களை ஒருப�ோதும் க�ொடுக்க வேண்டாம்.

■

ஒரு ம�ோசடிக்காரன் உங்களைத் த�ொடர்பு க�ொண்டால், எப�்போதும் உங்கள் வங்கி, நிதி நிறுவனம் அல்லது சேவை
வழங்குநரைத் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்.

■

பதிலளிப்பதற் கு முன் ஒரு மின்னஞ் சலின் நம் பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தாமல் மின்னஞ் சலில்
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்ணைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

விஷயத்தின் முகமதிப்பை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக் க�ொள்ள வேண்டாம்
■ நம் பகமாகத் த�ோன்றுகின்ற அல் லது ஒரு உண்மையான இணையதளத்துடன் இணைப்பு க�ொண்டிருப்பதைப�்போல்
த�ோன்றுகின்ற ஒரு மின்னஞ்சல் என்று ஏமாந்துவிட வேண்டாம்.

■

சந்தேகப்படும்படியான அல்லது வேண்டப்படாத மின்னஞ்சல்களைத் (spam) திறக்க வேண்டாம் – அவற்றைப்
புறக்கணித்து விடவும்.

■

எப�்போதும் ‘அறிமுகமில்லா அழைப்பு’குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். அத்துடன் யாருடன் பேசுகிறீர்கள்
என்பதை உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளவும்.
இணையவெளி (cyber) த�ொடர்பான குற்றத்தில் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் நம்பினால் –
உடனடியாக அதைப் பற் றி www.acorn.gov.au என்ற இணையதளத்தில் புகார ் தெரிவிக்கவும் .

மேலதிகக் குற் றத் தடுப் புத் தகவல் களுக்கு www.police.nsw.gov.au
என்ற எங் களது இணையதளத்துக்குச் செல் லவும் .

ம�ோசடியிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும்

மின்னணுத் தகவல் த�ொடர்புகள் முன்னேற்றம் கண்டுள்ள காலக்கட்டத்தில், குற்றவாளிகள் உங்களிடமிருந்து

