Crime Prevention Fact Sheet (Protect yourself from scammers) – Persian/Farsi

سری نشریات پلیس نیو سات ویلز برای پیشگیری از جنایت

خودتان را از تقلب محفوظ بدارید

از خودتان آنالین محافظت کنید
با پیشرفتهای ارتباطات الکترونیکی ،تبه کاران الزاما ً نیاز ندارند که برای دزدیدن از شما با شما رو در رو باشند.
کالهبرداریها دائما ً تکامل پیدا میکنند و کالهبردارها برای اینکه مردم را از پول یا اطالعاتشان جدا کنند می
توانند دست به خیلی کارها بزنند.

کالهبردارها ممکن است وامنود کنند که از بانک شما یا یک تامین کننده خدمات هستند ،شرط بندی ورزشی یا
فرصتهای سرمایه گذاری کوتاه مدتی را به شما پیشنهاد کنند .آنها میتوانند ادعا کنند که میتوانند پولهایی
را که از خارج از کشور طلب دارید برگردانند ،فرصتهای رمانتیک و دوستیابی ارائه کنند و خیلی روشهای دیگر.
ظاهرا اینها ممکن است واقعی به نظر برسند.
اینها چند کار ساده هستند که کمک میکنند خودتان را از کالهبرداران محفوظ نگه دارید.

اگر به نظر میرسد که خوبتر از آن است که حقیقت داشته باشد ،حقیقت ندارد . . .
■هرگز برای کسی که منیشناسید و مورد اعتمادتان نیست پول نفرستید یا جزئیات کارت اعتباری یا حساب
آنالین تان را به او ندهید

■همیشه قبل از اینکه تصمیمات سرمایه گذاری یا خرید را بگیرید راهنمایی مستقل مالی و/یا حقوقی بگیرید.
■هرگز تنها به توصیه کسی که سعی دارد به شما سرویس یا سرمایه گذاری بفروشد اتکا نکنید.

فروش دم در یا "کالهبرداریهای پیشه وری"

■هرگز اجازه ندهید که برای پیش پرداخت یا امضا کردن حتت فشار قرار بگیرید.

■همیشه قبل از اینکه پولی بپردازید یا با قراردادی موافقت کنید در باره آن شرکت یا تامین کننده خدمات
حتقیق کنید.
■همیشه قبل از اینکه برای هر کاری پول بدهید با دقت اسناد مربوط به خدمات را بخوانید.

از اطالعات شخصی خود محافظت کنید

یشناسید و مورد اعتمادتان نیستند ندهید.
■هرگز اطالعات شخصی یا جزئیات حساب بانکی تان را به کسانی که من 
■همیشه اگر کالهبرداری با شما متاس گرفت ،با بانکتان ،موسسه مالی یا تامین کننده خدمات متاس بگیرید.
■برای تایید کردن واقعی بودن یک ایمیل پیش از پاسخ دادن به آن ،از شمارههای موجود در ایمیل استفاده نکنید.

ارزش ظاهری چیزها را نپذیرید

■گول ایمیلی را که مشروع به نظر میرسد یا ظاهرا ً به یک وبسایت واقعی ربط دارد نخورید.
■ایمیلهای مشکوک یا ناخواسته (هرزنامه) را باز نکنید.

■همیشه مواظب تلفنهای سرزده باشید و تایید کنید که واقعا ً با چه کسی حرف میزنید.

اگر فکر میکنید که قربانی یک جرم مربوط به فضای سایبر بودهاید بالفاصله مراتب را در این
وب سایت گزارش کنید www.acorn.gov.au

برای اطالعات بیشتر در باره پیشگیری از جرم از ما در این سایت دیدن کنید
www.police.nsw.gov.au

ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری.

ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ.

