
برای مواقع اضطراری و خطر حیاتی.برای موضوعات غیر اضطراری.برای ارائه کردن معلومات جنایی، می توان ناشناس باقی ماند.

با پیشرفت های ارتباطات الکترونیکی امروزی، جنایتکاران دیگر ضرورت ندارند که برای سرقت شخصاً حاضر باشند. 
کالهبرداری ها معموالً در حال حتول اند و کالهبرداران از هیچگونه سعی و تالش برای سرقت پول و معلومات اشخاص 

دریغ منی کنند.

کالهبرداران ممکن با وامنود کردن به کفالت از بانک یا شرکتهای خدماتی مالی برایتان پیشنهادات شرطبندی ورزشی یا 
فرصت های سرمایه گذاری سودمند را ارائه کنند. ایشان می توانند ادعای مسترد منودن پول طلب شما را از خارج کشور 

یا اکثراً وعده های برقراری روابط عاشقانه و فرصت مالقات عشقی و غیره شیوه ها را برایتان پیشکش منایند. در نگاه اول 
این چنین پیشنهادات ممکن حقیقی بنظر برسند. 

تدابیر ساده ذیل شما را در مقابل کالهبرداری حفاظت می مناید. 

اگر حرفی بیش از حد خوب بنظر برسد. . . 
■ هیچوقت معلومات شخصی تانرا در هنگام فرستادن پول یا استفاده از کریدت کارت برای اشخاص ناشناس ندهید. 	

■ همیشه قبل از سرمایه گذاری یا تصمیم خریداری، بهتر است مشورت مالی و/یا حقوقی مستقل را دریافت کنید. 	

■ هیچوقت صرف به مشورت شخص ارائه کننده خدمات یا سرمایه گذاری اتکا نکنید. 	

فروشات دم دروازه یا "کالهبرداری های پیشه وران" 
■ نگذارید شما را وادار به امضا کردن یا پرداخت پیشکی منایند. 	

■ همیشه قبل از پرداخت یا قرارداد کردن سابقه کمپنی یا ارائه کننده خدمات را بررسی کنید. 	

■ همیشه قبل از پرداخت برای هرنوع کار منت قرارداد/موافقتنامه خدمات را بدقت بخوانید. 	

معلومات شخصی تانرا حفاظت کنید 
■ هیچوقت معلومات شخصی یا حساب بانکی تانرا برای اشخاص ناشناس ندهید. 	

■ همیشه زمانیکه اشخاص کالهبردار با شما متاس می گیرند، بانک یا مؤسسه مالی تانرا در جریان قرار دهید. 	

■ برای تثبیت معتبر بودن ایمیل های دریافت شده با تیلفون های ذکر شده در خود ایمیل متاس نگیرید.	

فریب ظاهری اشیا را نخورید
■ فریب ایمیل هائیکه مشکوک یا آنهائیکه ظاهراً حقیقی بنظر میرسند نخورید.	

■ ایمیل های مشکوک یا ناخواسته را دور بریزید و باز نکنید.	

■ هیچوقت معلومات شخصی تانرا در هنگام فرستادن پول یا استفاده از کریدت کارت برای اشخاص ناشناس ندهید. 	

اگر فکر می کنید قربانی کدام جرم کمپیوتری قرار گرفته اید، فوراً موضوع را به ویب سایت 
 www.acorn.gov.au زیر گزارش دهید

 برای معلومات بیشتر راجع به جلوگیری از جرایم به ویب سایت 
www.police.nsw.gov.au :ما به آدرس ذیل مراجعه کنید
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