
برای موقعیت های اضطراری یا موارد خطر جانی.برای مواقع غیر اضطراری.برای ارائه اطالعات مربوط به جرائم. می تواند ناشناس باشد.

به تدریج که به سمت یک جامعه بدون پول نقد می رویم، استفاده از کارتهای اعتباری و برداشت از حساب 
رایج می شود.

کارتهای شما دارای اطالعات خیلی شخصی می باشند، اگر حفاظت نشوند، می شود آن را کپی کرد یا دزدید. این 
می تواند به تبه کاران اجازه دهد که به پول یا هویت شما دسترسی داشته باشند. 

اینها جند قدم ساده هستند که همه ما می توانیم برداریم تا اطالعات کارتهایمان را از این نوع تبه کاری 
محفوظ نگه داریم.

 

از کارتتان محافظت کنید 
■ کارتهای اعتباری و برداشت از حسابتان را از پیش چشم دورنکنید.	

■ اصرار کنید که انتقال پول در پیش روی شما اجنام شود.	

از PIN خود محافظت کنید
■ PIN تان را به هیچکس ندهید.	

■ وقتی PIN تان را وارد می کنید دستتان را بپوشانید.	

■ PIN تان را مرتباً عوض کنید.	

از حسابتان محافظت کنید
■ برای کارتهای تعویضی از شعبه درخواست کنید تا با پست سفارشی بفرستند یا آن را از شعبه برداشت 	

کنید. 

■ به گونه ای امن اطالعات بانکی، صورحتسابها و کارتهای منقضی یا ناخواسته را، ترحیحاً با ریز ریز کردن 	
همه اسناد دور بیندازید.

■ همیشه صورحتسابهای مالی خود را با خریدهایی که کرده اید چک کنید. اگر چیزی می بینید که درست به 	
نظر منی رسد، بالفاصله با موسسه مالی متاس بگیرید. 

از کارتتان آنالین محافظت کنید
■ وقتی آنالین خرید می کنید از توامنند سازان توصیه شده پرداخت الکترونیکی استفاده کنید.	

■ نرم افزارهای ضد ویروس/ ضد بد افزار را روی دستگاههای خود نصب کنید.	

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

برای اطالعات بیشتر در باره پیشگیری از جرم از ما در این سایت دیدن کنید 
www.police.nsw.gov.au
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خودتان را از تقل
از خودتان آنالین محافظت کنید

سری نشریات پلیس نیو سات ویلز برای پیشگیری از جنایت

Crime Prevention Fact Sheet )Protect your debit/credit cards( – Persian/Farsi
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