
 
 

وير ز  الت 

 

 كنت إذا. أونتاريو مقاطعة في  أفضل بشكل القانونية حقوقك معرفة  على لمساعدتك البودكاست هذا إنشاء تم". التوقيع قبل" بودكاست في مبك مرحبًا
 قانونية مشورة ليست  المواد  هذه أن تعرف أن  المهم  من. كندا في حياتك على ايجابيا تؤثر خيارات اتخاذ من فستتمكن ، ومسؤولياتك حقوقك تعرف
 . حالتك على تنطبق عامة قانونية مواضيع حول معلومات تقدم فهي الخاصة،  لحالتك

  شخص خداع  المجرم يحاول. جنائي أو  خطأ أنه  العلم مع ما شيء بعمل ما شخص يقوم عندما هو االحتيال. أونتاريو في  االحتيال عن سنتحدث اليوم
 البودكاست هذا في سنتحدث. مختلفة طرق بعدة هذا يحدث أن  يمكن. بأخرى أو بطريقة للمجرم  شخصي أو مالي مكسب عنه  سينتج شيء لفعل آخر
 . ضحية أصبحت إذا تفعل وماذا الهوية  سرقة عن

 معلوماتك واستخدام بجمع قام  المجرم أن يعني  وهذا. إذنك دون  األشخاص  من مجموعة أو آخر  شخص  قبل من معلوماتك استخدام هي الهوية سرقة
  الشخصية التفاصيل  من وغيرها  المصرفية والمعلومات السفر  وجواز االجتماعي التأمين ورقم  والعنوان الميالد وتاريخ اسمك  مثل الشخصية
 بطلب قدمالت أو بنكي حساب وفتح أنت بأنها للتظاهر  الشخصية معلوماتك األشخاص من  مجموعة أو ما شخص يستخدم قد. إجرامية ألغراض
 ضرائب استرداد أو ائتمان أو استحقاقات مدفوعات أو GST / HST لـ مستردة مبالغ أو حسومات على الحصول  أو رهون  أو  قروض على  للحصول 

 . كثيرة أخرى أشياء بين من  ، الدخل 

  أن  يجب ، الهدف لهذا محفظتك سرقة يمكنهم  ، المثال سبيل على. معلوماتك إلى  للوصول الشرفاء غير األشخاص لهؤالء الطرق من العديد هناك

 مثل بأشياء االحتفاظ يجب. المثال سبيل على القيادة رخصة مثل ،  فقط واحدة هوية  قطعة  على اليومية حياتك في معك تحمله ما تقليص في تفكر

  التخلص كيفية  على  حريًصا  تكن لم إذا. بك الخاصة  القمامة خالل  من أيضا تذهب أن  يمكن. الضرورة  عند فقط وحملها آمن  مكان في سفرك جواز

  الحصول شخص ألي يمكن ، القمامة مع برميها فقط وقمت المالية واالستثمارات ، االئتمان وبطاقات ، معه تتعامل الذي  البنك من الورقية بياناتك من

 التعريف رقم لرؤيتك كتفك على  ما شخص ينظر فقد ،  اآللي  الصراف ماكينة من  األموال أخذ عند حريًصا  تكن لم  إذا. القيمة معلوماتك على

  المصرفية بالخدمات القيام عند  تدخله الذي الشخصي التعريف رقم على للتستر ويدك جسمك استخدام  دائًما عليك يجب. المصرفي لحسابك  الشخصي

 أو كمبيوتر جهاز من معلوماتك المجرمون يسرق عندما هي البيانات  سرقة. المتاجر أحد  في  الشراء عملية مقابل الدفع أو اآللي  الصراف ماكينة في

  من جدًا شائع نوع هناك. معها تعاملت التي  للشركة الكمبيوتر شبكة من وكذلك  العمل أو بك الخاص الكمبيوتر جهاز من  هذا يحدث قد. شبكته من

 أو اإللكتروني البريد رسائل باستخدام يتم الذي االحتيال لوصف الخداع كلمة استخدام  يتم. P-H-I-S-H-I-N-G  االحتيالي الصيد يسمى االحتيال

  بك يتصل أو إلكتروني بريد رسالة لك  يرسل قد.  الشخصية معلوماتك مشاركة على حملك أجل  من حقيقية شركات بأنها والتظاهر الهاتفية المكالمات

  كندا في المواطنة  أو الالجئين  أو الهجرة مثل حكومية وكالة  أو مالية مؤسسة مثل  ، حقيقي عمل وكأنه يبدو ما من أنت  يتصل أنه  يدعي الهاتف  على

  أو ، المثال سبيل على  المصرفي  حسابك أمان في مشكلة وجود  إلى الهاتفي االتصال أو اإللكتروني  البريد رسالة  ستشير. الكندية اإليرادات وكالة أو

 حقيقي نشاط  أي منك يطلب لن  أنه تعرف أن  المهم من. الشخصية معلوماتك لتأكيد  بسرعة ترد لم إذا ، IRCC لدى  خطر في الهجرة حالة تكون ربما

  مكان عن ابحث ، ذلك  من بدالً . ترد فال  ، منه متأكدًا لست إلكترونيًا بريدًا تلقيت  إذا. الهاتف أو اإللكتروني البريد عبر الشخصية معلوماتك مشاركة

 مكان بزيارة تفضل أو اتصل. نفسه اإللكتروني البريد  في المذكور  العنوان أو الهاتف  رقم تستخدم ال. اإللكتروني البريد  في المدرجة  الوكالة أو العمل

 . معالجتها يتعين حقيقية قضايا أي  هناك كان إذا  ما لك يؤكدوا أن يمكن. تلقيته ما  وشرح االهتمام محل الجهة  عمل

  هي األولى  خطوتك. ذلك تدرك  أن بمجرد اتخاذها عليك يجب خطوات فهناك ،  الهوية لسرقة ضحية  جهدك قصارى  بذل من  الرغم على  كنت إذا

. حدث بما إلخبارهم االئتمان بطاقات وشركات بالبنك االتصال  عليك يجب ، ذلك بعد. الشرطة تقرير رقم يعطيك سوف . المحلية  بالشرطة االتصال

 االئتماني اإلبالغ بوكيلتي االتصال أيًضا  عليك يجب لذلك ، االئتماني تصنيفك على ذلك  يؤثر أن يمكن ، هويتك استخدام كيفية على اعتمادًا



 
 

.  ملفك على" االحتيال تنبيه" بوضع لمطالبتهم 9980-663-800-1  في  TransUnion و  7166-465-800-1 في  Equifax. كندا في الرئيسيتين

  ضحايا  وتساعد االحتيال اتجاهات تتبع عن  مسؤولة  وهي الملكية  الكندية الشرطة  قبل من  PhoneBusters الوطني االتصال مركز تشغيل يتم

 الهوية لصوص  قبل  من استهدفت قد  أنك في تشك كنت إذا. الدعم من مزيد على  للحصول   8501-495-888-11 على بهم االتصال يمكنك. االحتيال

  بك الخاص البريد  توجيه إعادة  هوية اللصوص يحاول  قد األحيان بعض في. منها التحقق عليك يجب التي المهمة االتصال جهات من العديد فهناك ،

  الوصول يمكن. شيء أي تغيير عدم لضمان   6301-607-866-1 على  بهم االتصال  عليك يجب لذلك Canada Post مع عنوانك تغيير طريق عن

. باسمك جديد سفر جواز يطلبوا لم المجرمين أن من والتأكد معهم التحقق المهم من. 6868-567-800-1 الرقم على   Passport Canada إلى

  أو  الصحية  البطاقة  مثل الهوية بطاقات استبدال وكيفية مكان حول معلومات على  للحصول   6232-622-800-1  بالرقم االتصال يمكنك ، أخيًرا

 . األمر  لزم  إذا االجتماعي التأمين رقم أو القيادة  رخصة

  وقعت إذا تفعل وماذا نفسك تحمي وكيف ، الهوية  بسرقة يتعلق فيما األساسية القانونية المعلومات لبعض جيدًا مصدًرا البودكاست  هذه تكون أن نأمل
 . له ضحية

 
 

 ، كمبيوتر جهاز  لديك كان  إذا. الصوتية  المواد هذه عن   أخبرك التي  الوكالة  أو الخدمة إلى العودة يرجى ، الموضوع  حول أسئلة  لديك  يزال ال كان  إذا

,   مشورة إلى  بحاجة أنك بالفعل تعرف كنت إذا . settlement.org أو stepstojustice.ca  موقع إلى االنتقال أيًضا يمكنك المعلومات من لمزيد

  صباًحا 8:00 الساعة  من الجمعة إلى االثنين من  1-800-668-8258 الرقم   على  Legal Aid Ontario بـ االتصال فيرجى ، قانوني تمثيل أو  دعم

ً  البودكاست هذا  دعم  يتم. لغة 300 من أكثر  في للمساعدة( EST. )مساءً  5:00 الساعة إلى   ،  The Law Foundation of Ontario قِبل من ماليا

YWCA St. Thomas-Elgin المحتوى هذا عن الوحيدة  المسؤولة هي . 

tel:+18006688258

