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محافظت از هویت شما
سرقت هویت زمانی است که کسی از هویت شما برای 

مفاد مالی استفاده می کند. آنها ممکن است پول از حساب 
بانکی شما را سرقت نمایند و یا کریدت کارت یا خدمات 
تیلفونی را بنام شما اخذ نمایند. معلومات شخصی و اسناد 

خود را محفوظ نگه دارید تا از خود محافظت کنید.

شما باید شماره بیمه اجتماعی خود را )SIN( محفوظ •
نگه دارید. اسناد را با شماره بیمه اجتماعی خویش 

در جاه محفوظ نگه دارید.

شما باید تنها شماره )SIN( خود را به صاحب کار, •
ارگانهای های دولتی و موسسات مالی ارایه نمائید.

اسناد مهم دیگر مانند پاسپورت و اوراق مهاجرت •
خویش را در محل امن نگه دارید.

•

•

بررسی صورت حساب بانک و کریدت کارت خود 
را به طور منظم برای فعالیت های نا آشنا.

اگر کیف یا بکسک خود را مفقود کرده اید، کردیت 
کارت خود را لغوه نموده و هرچه عاجل از مفقودی 

کارت هویت خویش اطالح بدهید.

اگر جواز رانندگی یا کارت صحی خود را گم کردید با 
خدمات انتاریو تماس بگیرید.

اگر فکر می نمائید شماره بیمه اجتماعی شما دزدیده •
شده است با خدمات کانادا تماس بگیرید.

امنیت سایبری

امنیت سایبری نحوه محافظت از معلومات و هویت آنالین 
خود است. امنیت سایبری همچنان شامل محافظت از 

کامپیوتر و سایر دستگا هها می شود.

از رمزهای قوی در کامپیوتر، تیلفون و تابلیت خود •
استفاده نمائید.

•

•

از نرم افزار آنتی ویروس در کامپیوتر خود استفاده 
نمائید. 

رمزها و یا شماره معلومات شخصی )PIN(  خود 
را با کسی به اشتراک نگذارید.

همیشه هنگام استفاده از کامپیوتر های عمومی از •
ویب سایت ها خارج شوید.

روی ضمایم و لینک های موجود در ایمیل های •
فرستنده ناشناس کلیک ننمائید.

تنظیمات حریم خصوصی را در اکاونت های رسانه •
های اجتماعی خود بررسی نمائید و معلومات 

شخصی را به اشتراک نگذارید.

اجتناب از کالهبرداری

برای شرکت هایی که محصوالت یا خدمات گرمایشی، 
سرمایشی و آب را می فروشند، فروش رساندن به 

درب منزل غیرقانونی است. نمونه هایی از این شرکت 
ها عبارتند از: کوره، آبگرمکن، ایرکندیشن و خدمات 
نظافت کانال. اگر برای هر یک از این محصوالت یا 

خدمات قراردادی امضا نمائید، باطل و بی اعتبار تلقی 
می شود.

برخی مجرمان ممکن است با تظاهر به اینکه از آژانس 
درآمد کانادا )CRA( یا پلیس هستند، سعی کنند مردم 

را از طریق تلفن فریب دهند. مقامات CRA و پلیس با 
شما تماس نمی گیرند که پول بخواهند و یا تهدید نمایند. 
اگر تماسی دریافت کردید که از شما  پول یا معلومات 
شخصی می خواهد، از تماس گیرنده معلومات بیشتری 
بخواهید یا بخواهید با سوپروایزر او صحبت کنید. اگر 

تماس گیرنده امتناع کرد، تماس را قطع نمائید. اگر 
چنین تماس هایی دریافت کردید، آنها را به پلیس اطالع 

رسانی نمائید.



منابع

وزارت دولت و خدمات مشتری انتاریو
ontario.ca/page/consumer-protection-ontario

 Better Business Bureau )BBB(
www.bbb.org/en/ca

مرکز مبارزه با تقلب کانادا 1-888-495-8501

ایمیل های ناخواسته یا مشکوک را به 
spam@fightspam.gc.ca ارسال نمائید.

درباره سرقت هویت در ویب سایت دولت انتاریو بیشتر بدانید:

ontario.ca/page/how-avoid-or-recover-identity-theft

حوادث امنیت سایبری یا سرقت هویت را به اداره پلیس محلی 
خود گزارش دهید.




