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 باشید مراقب کالهبرداری

 
 .تان از شما گرفته شود پول یا اطالعات شخصی تا می شوددادن شما طراحی کالهبرداری برای فریب یک 

 
 معموال پول می خواهنددهند. آنها می هدف قرار را مرد تمام زمینه ها، سنین و سطوح درآمد در سراسر استرالیا  از یافرادکالهبرداران 

  تان به شما ارائه پرداختها و خدماتی را پیشنهاد می کنند.یا در ازای پول یا اطالعات شخصی 
 

 گرفتنبرای شما را  بتوانندبه طوری که هستند  Department of Human Servicesاز  کنند کهتظاهر ب است کالهبرداران ممکن
 آنها ممکن است:. بدهند فریب یا اطالعات تانپول 

 

 کنند پاداش پرداخت پیشنهاد 

 کنند پیشنهاد هدیه رایگان 

 به شما پول مدیون هستکه دولت  ندبه شما بگوی 

 د.دهیآنها پول ببه مگر اینکه شما  ی تان بکنندتهدید به لغو پرداخت دولت 
 

 .نخواهید گرفت، احتماال آن را پس پولی را از دست بدهید اگر شما به دلیل کالهبرداری

 جیرا یها یکالهبردار

 هستند. phishingو  یمطالبه ا یکالهبردار ها برخی از رایج ترین کالهبرداری

 یمطالبه ا یکالهبردار

. اینها پولی را بگیریدمورد اعتماد  هاییا دیگر سازمان بانک،د که می توانید از دولت، ند کرد تا شما را متقاعد کننکالهبرداران سعی خواه
 :مطالبه ای قرار بگیریدشما ممکن است هدف یک کالهبرداری  هستند که برخی عالئم هشدار دهنده

  مطالبه کنید.را  یکه می گوید می توانید پول غیر منتظره دریافت می کنیدپیام متنی یا تماس تلفنی  ایمیل،شما یک 

 استاداره دولتی، بانک، یا سازمان مورد اعتماد یک  از می کند که یا فرستنده وانمود تماس گیرنده. 

 از پیش پرداخت  برای پوشش هزینه های دولت یا مالیاتای را هزینه خواسته می شود شما  قبل از اینکه پول دریافت کنید، از
 .کنید

Phishing 

 اطالعات شخصی مانند شماره حساب بانکی، کلمه عبور یا شماره کارت اعتباری بدهند تاد کرد تا شما را فریب نخواهکالهبرداران سعی 
 :قرار بگیرید Phishingشما ممکن است هدف هستند که عالئم هشدار دهنده از . اینها برخی تان را بدهید

 ی که با شما ادعا می کند از دولت یا کسب و کار دیگر د کهدریافت می کنی شما یک ایمیل، پیام متنی یا تماس تلفنی از کسی

 .می کند اطالعات تانبه روز رسانی یا بررسی  درخواستشما  معامله دارد می باشد و از

 ی داشته باشد.و دستور یاستفاده نمی کند و ممکن است اشتباهات تایپ شما خاصنام از پیام متنی  یا ایمیل  

  مثل یک ، آدرس وب سایت مراجعه کنید به روز رسانی اطالعات خود برایبه یک وب سایت  گفته شده است که شمابه اگر

آنرا به کسی نمی به طور معمول  ی خواسته می شود کهشما اطالعاتاز و  بنظر نمی رسد استفاده می کنید ی کهمعمولآدرس 

 .دهید

 .مشکل است، احتماال راست بودن اش بنظر مشکل می رسدمراقب باشید! اگر 
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 یاد داشته باشید، ما هرگز: به

  از شما کلمه عبور یاPersonal Identification Numbers (PINs) نمی خواهیم 

  هستید پولی را بفرستید بدهکارکه یا چیزی  مزایابرای  مشما بخواهی از نمی فرستیم تایا پیام نمی گیریم  تماسبا شما 

  رسانه های اجتماعی مانند سایت های با شما از طریق ایمیل یاFacebook  یاTwitter  درخواست اطالعات شخصی برای

 ، یاتان تماس نمی گیریم

  ،بازدید نمی کنیماز خانه شما بدون اطالع قبلی. 

 
 ید فریب خورده اید؟اگر فکر می کن بکنیدچه باید شما 

 

 تماس بگیرید بالفاصله تان بانک یا موسسه مالی اب ید،ی خود را به یک کالهبردار داده ااطالعات بانک کنید اگر شما فکر می. 

  بالفاصله گزارش دهید ، آن را به پلیس محلییداز دست داده اپولی اگر شما به خاطر یک کالهبرداری. 

 را به کالهبرداری Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) .گزارش دهید ACCC 

کردن و متوقف کنترل شگردها هشدار دادن به مردم در مورد کالهبرداری های فعلی،  برای در مورد کالهبرداری هااز گزارش

از طریق  ACCCآنالین به  را . شما می توانید کالهبرداری هاباشد استفاده می کندامکان پذیر  در جایی کهکالهبرداری 

 .کنید گزارش scamwatch.gov.auدر  Scamwatchداری' گزارش یک کالهبر'صفحه 

 450 131به شماره  (TIS National)د، با مرکز خدمات ترجمه کتبی و شفاهی یغیر از انگلیسی صحبت می کن یزبان بهاگر شما  
 .زنگ بزنند Scamwatchبه ، و از آنها بخواهید تماس بگیرید

 
 برای اطالعات بیشتر:

  بهhumanservices.gov.au  کالهبرداریمراجعه کنید و' '‘scams’ را جستجو کنید 

  بهhumanservices.gov.au/yourlanguage  که در آن شما می توانید این اطالعات را به زبان های مراجعه کنید
 بخوانید، گوش کنید یا تماشا کنید دیگر

 تماس بگیرید 202 131تان، با ما به شماره زبان  بهکسی  برای صحبت کردن با 

  مرکز خدمات محلی خود مراجعه کنید.به 
 

از هر نقطه در استرالیا با یک نرخ ثابت حساب می شود. این نرخ ممکن است  ’13‘تماسها از تلفن تان به شماره های  :دیتوجه داشته باش
از  ’1800‘از قیمت یک تماس محلی متفاوت باشد و همچنین ممکن است بین ارائه دهندگان خدمات تلفن تفاوت کند. تماس با شماره های 

تلفن منزل شما رایگان می باشد. تماس از تلفن های عمومی و تلفن همراه ممکن است زماندار باشد و با نرخ باالتری حساب شود.
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Beware of scams 
 
A scam is designed to trick you into giving away your money or personal information.  
 
Scammers target people of all backgrounds, ages and income levels across Australia. They’ll 
usually ask for money, or they’ll offer you payments and services in return for money or your 
personal information.  
 
Scammers might pretend to be from the Department of Human Services so they can trick you into 
giving away your money or details. They might:  
 

 offer bonus payments 

 offer free gifts 

 tell you the government owes you money, or   

 threaten to cancel your government payment unless you give them money. 
 

If you lose money because of a scam, you probably won’t get it back. 

Common scams 

Some of the most common scams are reclaim scams and phishing.   

Reclaim scams 

Scammers will try to convince you that you can get money from the government, a bank, or 
another trusted organisation. These are some warning signs you might be a target of a reclaim 
scam: 

 You get an unexpected email, text message or phone call that says you can reclaim 

money. 

 The caller or sender pretends to be from a government department, bank, or trusted 

organisation. 

 You’re asked to pay an upfront fee, to cover administration fees or taxes, before you get 

the money. 

Phishing 

Scammers will try to trick you into giving out personal information such as your bank account 
numbers, passwords or credit card numbers. These are some warning signs you might be a target 
of phishing: 

 You get an email, text message or phone call from someone claiming to be from the 

government or other business you deal with, asking you to update or verify your details. 

 The email or text message doesn’t use your proper name and may have typing and 

grammar mistakes. 

 If you’re directed to a website to update your details, the website URL doesn’t look like the 

usual one you use, and you’re asked for details you don’t normally give.  

Be wary! If it sounds too good to be true—it probably is. 
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Remember, we’ll never:  

 ask you for passwords or Personal Identification Numbers (PINs) 

 call or message to ask you to send money for a benefit or something you’re owed 

 contact you through email or social media sites like Facebook or Twitter asking for your 

personal information, or  

 visit your home without letting you know first. 

 
What should you do if you think you’ve been scammed? 
 

 If you think you’ve given your bank details to a scammer, contact your bank or financial 

institution immediately.  

 If you’ve lost money because of a scam, report it to the local police immediately.  

 Report the scam to the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). The 

ACCC uses reports about scams to warn people about current scams, watch trends and 

stop scams where possible. You can report scams online to the ACCC through 

Scamwatch’s ‘Report a scam’ page at scamwatch.gov.au 

 If you speak a language other than English, call the Translating and Interpreting Service (TIS 

National) on 131 450, and ask them to call Scamwatch.   

 
For more information: 

 go to humanservices.gov.au and search ‘scams’    

 go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch 
information in other languages  

 call us on 131 202 to speak to someone in your language, or   

 visit your local service centre. 

 
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a 
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone 
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and 
mobile phones may be timed and charged at a higher rate. 


