छलकपट / जालसाजी
इन्टरनेटको रे डियो (पि् कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि् कास्टमा यहााँ लाई स्वागर् छ / यो पि् कास्ट अण्टाररयो प्रदे शमा कानननी
अडिकारबारे र्पाईंलाई राम्रो जानकारी डदन र्यार पाररएको हो / आफ्नो अडिकार र दाडयत्व बनझ्नन भएमा क्यानािामा र्पाईंले जीवनमा
असर पाने डवकल्पहरु छान्न सक्षम हुननहुनेछ/ यी रे डियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदं दैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा
काम लाग्ने सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भन्ने कनरा बनझ्नन जरुरी छ / आज हामी अण्टाररयोमा हुने छलकपट बारे कनरा
गनेछ ं / छलकपट भनेको गलर् वा आपराडिक हो भनी जान्दाजान्दै कसैले गने काम हो / यसमा अपरािीले कननै पडन र्वरबाट आफनलाई
आडिाक वा व्यस्िगर् फाईदा हुने गरी अन्य व्यस्िलाई छल गदा छ / यस्तो काम डवडभन्न र्ररकाबाट हुन्सक्छ / यस रे डियोमा हामी
पडहचानको चोरी भनेको के हो र र्पाईं यसको डशकार बन्नन भयो भने के गने भन्ने बारे चचाा गनेछ ं /
पडहचानको चोरी भनेको कसैले र्पाईंको स्वीकृडर् डबना अन्य व्यस्ि वा समूहले र्पाईंको सनचना प्रयोग गनना हो / यसको मर्लब अपरािीले
र्पाईंको व्यस्िगर् सूचना जस्तो डक र्पाईंको नाम, जन्म डमडर्, ठे गाना, सामाडजक बीमा नम्बर, राहदानी, बैंक सम्बन्धी जानकारी र अन्य
व्यस्िगर् डववरणहरु आपराडिक उद्दे श्यको लाडग संकलन र प्रयोग गनना हो / र्ी व्यस्ि वा समूहले उनीहरु र्पाईं नै हुन् भनी बहाना बनाई
र्पाईंको व्यस्िगर् सूचना प्रयोग गरी बैंक खार्ा खोल्न, सापटी वा बन्धक (मोट्ा गेज) को लाडग डनबेदन गना, GST / HST को रकम जम्मा
गना वा डफर्ाा डलन, लाभ र्िा उिारो डर्ना, वा आयकर डफर्ाा डलने जस्ता अनेक ं फाईदा डलएको हुन्छ /
यस्ता बेईमान व्यस्िहरुसंग र्पाईंको जानकारी डलने िेरै उपायहरु हुन्छन / उदाहरणको लाडग डर्नले र्पाईंको दाम राख्ने िैली चोना सक्छ
/ यस कारणले आफ्नो खल्ती डभत्र दै डनक जीवनमा आबश्यक पने एक खालको पररचय पत्र

(जस्तो सवारी चालक अननमडर् पत्र) मात्र

बोक्नन पछा / राहदानी जस्तो डचजहरु सनरडक्षर् थिानमा राख्ने र आबश्यक परे को बेला मात्र डलएर जानन पछा / र्ी डचजहरु िनलो / मैलो (गाबेज
) बाट पडन जानसक्छ / बैंकबाट प्राप्त डववरण, क्रेडिट कािा , आडिाक लगानी जस्ता कागजहरु कसरी िान्को लाउने भन्ने बारे र्पाईंले ध्यान
नडदए डर्नले र्पाईंको महत्वपूणा जानकारी पाउन सक्नेछन् / ए डट एम बाट पैसा डनकाल्दा र्पाईंले ध्यान नडदए र्पाईंको बैंक खार्ाको
डपन र्पाईंको कााँ ि माडिबाट हे रररहे को हुनसक्छ / र्पाईंले बैंकमा ए डट एम बाट वा स्टोरमा केडह डचज डकन्दा डपन डिच्ने बेला आफ्नो जीउ
र हार्ले छोप्नन पदा छ / कम्प्यनटर वा यसको संजालबाट र्पाईंको जानकारी चोरी गने कामलाई िाटा चोरी भडनन्छ / यस्ता चोर काम र्पाईंको
डनडज वा कायाथिलको कम्प्यनटर वा र्पाईंले सम्पका राखेका ब्यापाररक कम्प्यनटरको संजाल बाट गररएको हुनसक्छ / सबभन्दा सािारण
डकडसमको छलकपटलाई 'महत्वपनणा सूचना प्राप्त गने कपटपूणा प्रयास' (डफडसंग) भडनन्छ र पी- एच- आइ- एस- आइ- एन- जी भनी उच्चारण
गररन्छ / डफडसंग भन्ने शब्द र्पाईंको व्यस्िगर् सूचना पाउन बास्तडवक कम्पडन झैं बहाना बनाई र्पाईंको इमेल वा फोन प्रयोग गरी गररने
छलकपटपूणा काया भनी बनझाउाँ छ / र्पाईंलाई आडिाक संथिा वा आप्रवास, शरणािी नागररकर्ा क्यानािा वा क्यानािा राजस्व संथिा जस्ता
सााँ स्च्चकै सरकारी संथिा झैं जस्तो लाग्ने ठाउं बाट इमेल वा सूचना पठाएको वा फोन गरे को भन्न सक्छ / उदाहरणको लाडग इमेल वा फोन
गरे र र्पाईंको बैंक खार्ामा सनरक्षाको समस्या छ वा र्पाईंले आफ्नो व्यस्िगर् डववरण र्नरुन्तै नडदए र्पाईंको आप्रवास स्थिडर् आइ आर
सी सी (IRCC) मा खर्रापूणा अवथिामा छ भन्न सक्छ / यो कनरा बनझ्न अडर् जरुरी छ डक कननै पडन सााँ चो ब्यापाररक संथिाले र्पाईंको
व्यस्िगर् डववरण इमेल वा फोनबाट माग्दै न / र्पाईंलाई डवश्वास नलागेको कननै इमेल आएको छ भने जवाब नफकााउनन होला / इमेलमा
उस्ल्लस्खर् फोन नम्बर वा ठे गाना नै प्रयोग नगननास / र्पाईंलाई शंका लागेको संथिा मै फोन गरे र वा आफै गएर र्पाईंले कस्तो सूचना
पाउनन भयो भन्ननस / सााँस्च्चकै हे नना पने केही समस्या छ डक भनी उनीहरुले डनिो गना सक्छ /

र्पाईंले रोक्न खोज्दाखोज्दै र्पाईं पडहचान चोरीको डशकार हुनन भए यो कनरा िाहा पाउने डबडिकै र्पाईंले चाल्नन पने केही कदमहरु छन् /
पडहलो कदम स्वरूप आफ्नो थिानीय प्रहरीलाई खबर गननास / डर्नले र्पाईंलाई प्रहरी प्रडर्बेदन नम्बर डदन्छ / त्यसपडछ र्पाईंले आफ्नो
बैंक वा क्रेडिट कािा कम्पनीहरुलाई के भएको रहेछ भनी फोन गननापछा / र्पाईंको पडहचानलाई कसरी प्रयोग गररएको रहेछ भन्ने आिारमा
र्पाईंको क्रेडिट श्रेणी डनिाा रणमा असर पना सक्छ / त्यसैले र्पाईंले क्यानािाको क्रेडिट डववरण डदने दन ई वटा मनख्य संथिाहरु इक्वीफाय्क्स

(Equifax) को १-८००-४६५-७१६६ र टर ान्सयूडनयन (TransUnion) को १-८००-६६३-९९८० मा सम्पका राखी र्पाईंको फाइलमा
'छलकपटपूणा संकेर्' राख्न लाउननपछा / फोन बस्टसा नेशनल कल सेन्टर (Phone Busters National Call Centre) रोयल क्यानाडियन
माउण्टे द पनडलस (Royal Canadian Mounted Police) ले संचालन गरे को हुन्छ र यसले जालसाजी िटनाको सामान्य प्रबृडि पिा लगाई
जालसाजीको डसकारीलाई मद्दर् डदने डजम्मा डलन्छ / िप सहयोगको लाडग र्पाईंले उनीहरुलाई १-८८८-४९५-८५०१ मा सम्पका राख्न
सक्ननहुन्छ / र्पाईंलाई पडहचान चोरहरुले केही गरे को शंका लागेमा त्यो पिा लगाउने िनप्रै महत्वपूणा सम्पका थिानहरु छन् / कडहलेकाहीं
यी पडहचान चोरहरुले ठे गाना पररवर्ान गरे र क्यानािा पोस्टबाट र्पाईंको पत्रहरु अन्यत्रै पठाउन खोजेको हुन्छ / त्यस्तो अवथिामा र्पाईंले

१-८६६-६०७-६३०१ मा फोन गरे र केही पररवर्ान गरे को छ/छै न भन्ने डनिो गना सडकन्छ / पासपोटा क्यानािालाई १-८००-५६७-६८६८
मा सम्पका गना सक्ननहुन्छ / फोन गरे र वा आफै गएर र्पाईंको नाममा र्ी अपरािीहरुले राहदानी बनाउन खोजेको छ या छै न पिा लगाउननस
/ अन्त्यमा आवश्यक परे र्पाईंको नयााँ पडहचान कािा (जस्तो डक स्वास्थ्य कािा , चालक अननमडर् पत्र वा सामाडजक बीमा नम्बर) कहााँ /
कसरी बनाउने भन्ने जानकारी डलन १-८००-६२२-६२३२ मा सम्पका राख्ननस /
हामीलाई आशा छ डक र्पाईंले यस रे डियोलाई पडहचान चोरी भनेको के हो ? यसबाट आफू कसरी बच्ने र र्पाईं पडहचान चोरीको डशकार
हुनन भए के गने भन्ने जस्ता केही सामान्य कानननी जानकारी डदने एउटा राम्रो स्रोर्को रूपमा पाउनन भएको होला /
यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका प्रश्नहरु भए कृपया यी रे डियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको
कम्प्यनटर पहुाँ च भएमा िप जानकारीको लाडग stepstojustice.ca अिवा settlement.org मा गएर बनझ्ननहोला / र्पाईंलाई कानननी
सल्लाह , सेवा वा प्रडिडनडित्व आवश्यक छ भनी पडहले नै िाहा भए कृपया डलगल एि अण्टाररयो (Legal Aid Ontario) मा १-८००-६६८८२५८ मा सम्पका राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदा छ र कायाा लय सोमबार दे स्ख शनक्रबारसम्म डबहान ८:०० बजे दे स्ख
सााँ झ ५:०० सम्म (ई एस डट) खनल्दछ/ यो रे डियो सेवा डद ल फाउण्डे शन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक
सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्खएका सामग्रीहरुको सम्पूणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St.
Thomas Elgin ) ले डलन्छ /

