
B
ảo vệ bản thân tránh bị lừa lọc

Bảo vệ quý vị khỏi   
những kẻ lừa đảo

LOẠT BÀI PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NSW

Cung cấp thông tin về tội phạm. Có thể ẩn danh.Trong trường hợp không khẩn cấp.Trong tình huống khẩn cấp hay  đe dọa đến tính mạng.

Với những tiến bộ trong lãnh vực truyền thông điện tử, những kẻ tội phạm không cần phải gặp mặt quý vị mới có 
thể đánh cắp được các thứ. Những trò lừa đảo thường xuyên biến đổi và những kẻ lừa đảo có thể làm đủ cách để 
người ta phải bỏ tiền hay lòi ra các thông tin.

Những kẻ này có thể giả vờ là nhân viên ngân hàng hay cơ sở cung cấp dịch vụ, đề nghị đánh cược thể thao hay 
các cơ hội đầu tư ngắn hạn. Họ có thể nói có khả năng thu hồi những khoản tiền nợ từ nước ngoài, thường là 
những cơ hội hẹn hò lãng mạn cùng nhiều mánh lới khác. Nhìn qua thì những việc này có vẻ rất thực.

Dưới đây là một số các bước đơn giản để giúp bảo vệ quý vị đối với bọn lừa đảo. 

Nếu thấy những hứa hẹn quá hậu hĩ đến độ khó tin. . . 
■■ ĐỪNG BAO GIỜ gửi tiền hoặc cho biết chi tiết thẻ tín dụng hay chi tiết trương mục trực tuyến cho bất kỳ 

người nào quý vị không biết và không tin cậy.

■■ LUÔN LUÔN nhờ cố vấn tài chánh và/hay pháp lý độc lập trước khi quyết định đầu tư hay mua bán. 

■■ ĐỪNG BAO GIỜ chỉ dựa duy nhất vào lời khuyên của người đang tìm cách bán dịch vụ hay mời gọi quý vị đầu tư.

Bán hàng từng nhà hay ‘Bọn Thợ lừa đảo’ 
■■ ĐỪNG để bị ép buộc ký hay trả tiền trước.

■■ LUÔN LUÔN tìm hiểu công ty hay cơ sở cung cấp dịch vụ trước khi trả tiền hay đồng ý ký hợp đồng.

■■ LUÔN LUÔN cẩn thận đọc mọi hợp đồng hay giấy tờ dịch vụ trước khi trả tiền cho bất kỳ công việc nào.

Bảo vệ các thông tin cá nhân của quý vị 
■■ ĐỪNG BAO GIỜ cho người nào lạ và quý vị không tin cậy biết các chi tiết cá nhân hay ngân hàng của quý vị. 

■■ LUÔN LUÔN liên lạc với ngân hàng, cơ sở tài chánh hay cơ sở cung cấp dịch vụ nếu kẻ lừa đảo liên lạc với quý vị.

■■ ĐỪNG sử dụng số điện thoại trong email để xác nhận tính hợp pháp của email trước khi hồi đáp.

Đừng vội tin
■■ ĐỪNG để bị lừa bởi email trông có vẻ hợp lệ hay có vẻ liên hệ với trang mạng chân chính nào.

■■ ĐỪNG mở các email đáng ngờ hay quý vị không biết người gửi (lừa đảo) – đừng ngó ngàng đến chúng.

■■ LUÔN LUÔN cảnh giác với các cú ‘Điện thoại Chào hàng’ và xác nhận quý vị đang thực sự nói chuyện với ai. 

Nếu bị lừa đảo liên quan đến mạng internet – hãy trình báo ngay tại địa chỉ www.acorn.gov.au

Muốn biết thêm thông tin về phòng chống tội phạm xin vào  
trang mạng của chúng tôi tại www.police.nsw.gov.au
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