
حمایة نفسك من االحتیال وسرقة 
 الھویة

 

 معلومات شخصیة
تشمل المعلومات الشخصیة 

 : التي یتعین حمایتھا ما یلي الرئیسیة

 رقم الضمان االجتماعي  •
 

 رقم تسجیل األجانب •
 

أرقام الحساب : المعلومات المصرفیة •
 الجاري وبطاقات االئتمان أو الخصم

 
) PINs( الشخصیةاألرقام التعریفیة  •

 لبطاقات الخصم والبطاقات األخرى
 

معلومات تسجیل الدخول أو كلمات  •
المرور الخاصة بخدمات البطالة أو 

 الخدمات الحكومیة األخرى

 

األماكن واألشخاص اآلمنون لمشاركة 
 المعلومات الشخصیة

     
تشمل المواقع اآلمنة لمشاركة  •

المعلومات الشخصیة عند الطلب 
المستشفى، والمنظمات /الطبیبعیادة 

غیر الربحیة، والھیئات الحكومیة، 
فھذه المواقع ملزمة . والمدارس

بالحفاظ على أمان معلوماتك 
 .الشخصیة

 
لكن الجیران واألصدقاء والمجتمع  •

الدیني والمنظمات وغیرھم ممن قد 
یرغبون في المساعدة، لیسوا ملزمین 

بموجب القانون بحمایة معلوماتك 
 .الشخصیة

 
سؤال شخص موثوق أو بعض  •

األماكن اآلمنة المذكورة أعاله، مثل 
المنظمات غیر الربحیة أو الھیئات 

 .الحكومیة أو المدارس

 

 
متى تكون مشاركة المعلومات 

 آمنةغیر الشخصیة 

عند تلقي عرض بالمساعدة غیر  •
شخص ما یطرق (مرغوب فیھ 

بابك، أو یقترب منك في الشارع، أو 
ھاتفیة، أو رسائل تلقي مكالمات 

عبر البرید اإللكتروني، أو وسائل 
إذا لم تكن ).  التواصل االجتماعي

قد بدأت بالتواصل، فال تشارك 
 .المعلومات الشخصیة

 
مساعد یطلب الدفع مقابل خدماتھ،  •

نظًرا لكون العدید من البرامج 
 الحكومیة ال تتطلب رسوًما للتقدیم

 
 

آلخرون الذین أعضاء المجتمع ا •
أعربوا عن مخاوفھم بشأن ما إذا 

كان شخص أو جھة معینة مفیدة أم 
ال

 

 الموارد حال كنت ضحیة لسرقة الھویة

 .ou%20received%20a%20U.Syprevention#:~:text=If%20-ov/fraudghttps://cdle.colorado. -إدارة العمالة والتوظیف في كولورادو  •
 9، الخیار .theft.html-ycenter/identit-ov/fraudghttps://stopfraudcolorado 800 |-222-4444 -مكتب المحامي العام في كولورادو  •
  720-913-9179) | توجد موارد إضافیة في ھذه الصفحة( theft-yidentit/ghttps://www.denverda.or/ -محامي المقاطعة المختص بشؤون سرقة الھویة في دنفر  •
 ovgtheft.ywww.identit/ -لجنة التجارة الفیدرالیة  •
 .ov/complaint/ghttps://www.consumerfinance  |855/411-2372 -مكتب الحمایة المالیة للمستھلك  •

 | 944/720-2498أو  1900-720/913وحدة الحمایة المالیة للمستھلكین التابعة لمكتب التمكین والحمایة المالیة في دنفر |  لطرح األسئلة أو تلقي المساعدة، یرجى التواصل مع:
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/human-rights-and-communitypartnerships/our-offices/office-of-financial-empowerment.html 


	الأماكن والأشخاص الآمنون لمشاركة المعلومات الشخصية
	متى تكون مشاركة المعلومات الشخصية غير آمنة

