
 چگونھ از خود در برابر تقلب و سرقت
ھویت محافظت کنید

اطالعات شخصی  کدام افراد و مکان ھا برای اشتراک
اطالعات شخصی امن ھستند

 چھ زمانی اطالعات شخصی خود را
نباید بھ کسی بدھید

Colorado Dept of Labor and Employment - https://cdle.colorado.gov/fraud-prevention#:~:text=If%20you%20received%20a%20U.S.

Colorado Attorney General Office - https://stopfraudcolorado.gov/fraud-center/identity-theft.html | 800-222-4444, option 9

Denver District Attorney Identify Theft - https://www.denverda.org/identity-theft/ (additional resources on this page) | 720-913-9179

Federal Trade Commission - www.identitytheft.gov/

Consumer Financial Protection Bureau - https://www.consumerfinance.gov/complaint/ | 855/411-2372

 اطالعات شخصی مھم کھ باید
محافظت شوند

نمبر کارت سوشال

 نمبر کارت شناسایی مھاجرت

اطالعات بانک شامل
 حساب چکینگ و

نمبر کارت دبیت یا کردیت

 نمبر رمز یا پین کارت دبیت
یا سایر کارتھا

 نام کاربری یوزنیم و پسورد
 سایت بیمھ بیکاری یا سایر

 ادارات دولتی

 مکان ھایی کھ می توان با اطمینان
 اطالعات شخصی را با آنھا بھ اشتراک

 گذاشت شامل آفیس داکتریا شفاخانھ،
 موسسات غیرانتفاعی، و مکاتب می

 شود. این مکان ھا ملزم ھستند تا
 اطالعات شما را بصورت محرمانھ

حفظ نمایند

 ھمسایھ ھا، دوستان، مکانھای عبادت،
 سازمانھا و سایر کسانی کھ قصد کمک

 دارند طبق قانون ملزم بھ حفاظت از
اطالعات شخصی شما نیستند

 میتوانید در این باره از افراد مورد
 اعتماد، بعضی ازمکانھای مطمئن کھ
 در باال ذکر شد مانند موسسات غیر

 انتفاعی، ادارات دولتی یا مکاتب
  سوال کنید

 پیشنھاد کمک ناخواستھ (مثال کسی در
 خانھ شما را می زند، یا در سرک بھ شما

 نزدیک میشود، تماس تلفونی، ایمیل یا
 شبکھ ھای اجتماعی). اگر شما اول تماس

 و صحبت را برقرار نکرده اید،
اطالعات شخصی خود را بھ آنھا ندھید

 شخصی کھ برای کمک کردن و خدمات
 خود طلب پول میکند، زیرا بسیاری از

 پروگرام ھای عمومی برای نام نویسی و
اشتراک پولی طلب نمی کنند

 سایر افراد جامعھ کھ در مورد مفید
 بودن یا نبودن یک شخص یا نھاد

 ابراز نگرانی کرده اند

اگر زمانی مورد سرقت اطالعات قرار گرفتید از منابع زیر کمک بگیرید 

 جھت سواالت یا کمک، لطفا بھ اداره دفتر توانمند سازی و حمایت مالی، واحد حمایت مصرف کننده تماس بگیرید
Denver Office of Financial Empowerment and Protection - Consumer Financial Protection Unit | 720/913-1900 or 720/944-2498 
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/human-rights-and-community- partnerships/our-offices/office-of-financial-empowerment.html
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