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 فیروس كورونا حول  ن المخاوفوالمحتالیستغل 

 .بعض النصائح لحمایتك من المحتالینإلیك 
  

  -مثل أرقام الضمان االجتما�ي  -ال تقدم معلومات شخص�ة . ١٩-كوف�دأثناء أزمة   ح�ل الهاتف •
ن ، حىت إذا قالوا إنهم  بنتائج الخاص  ساخنالخط لا و موظف أنهم أو   يونحكوم موظفونألي متصلني

 .  ١٩-كوف�د  اختبار 

المحتالون مكالمات آل�ة غ�ي قانون�ة   �ستخدم م. تضغط ع� أي أرقا ال . اآلل�ة اتأغلق المكالم  •
و�ــــج ء  لل�ت ي

وس كورونا من عالجات  بدءا� ، ل�ل �ش ل عروض عمل منحىت  و وهم�ة لف�ي ن قد  .الم�ن
سيؤدي   أو  ممثل خدمة عمالءيتيح لك التحدث إ� سلضغط ع� رقم أن ا لةسجمالالمكالمة  تد�ي 

 .بدً� من ذلك األل�ة مكالماتالإزالتك من قائمة مكالماتهم ، ول�نه قد يؤدي إ� الم��د من  إ�

ا األشخاص ذوي النوا�ا الحسنة ، قد  المعلومات. من  تحقق  •
�
�شارك المحتالون ، وأح�ان

قم   .بمصادر موثوقة قم بالتواصل رسائل ،  ة� أل  كقبل تم��ر  . معلومات لم يتم التحقق منها
لوكاالت الحكوم�ة  لللحصول ع� روابط   https://www.usa.gov/coronavirus  ب��ارة

 .  الهيئات المحل�ة حكومات الوال�ات و  الف�درال�ة و 

يا • نت قد �د�ي  .منه  عرف من الذي �ش�ت أن لديهم منتجات مطل��ة ، مثل  البائعون ع�ب اإلن�ت
لاألدوات التنظ�ف ، و أدوات  ن ن أنهم الطب�ة ، واللوازم الصح�ة و  �ةالم�ن ي حني

 �مل�ونها بالفعل.  ال ، �ن

ي  ال ترد ع� الرسائل النص�ة و  •
وئن �د اإلل��ت تفاص�ل  ال تزال. ش�كات من الحكومةعن رسائل ال�ب

 محتال.  هو فالمال اآلن  منحكأي شخص �قول لك أنه �مكنه ة. دراس ق�د الاألمر 

ي تد�ي أنها من مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها • ي الىت
وئن �د اإلل��ت  راقب رسائل ال�ب

(CDC)  م�د�ك�ي  أو )Medicare ( اء  من أو وس نأ  �دعونخ�ب أو  لديهم معلومات حول الف�ي
  كذا تحدثه.   بمقابل مادي أو بك الخاص  م�د�ك�ي  مقابل رقم أقنعةأو  ك اختبارا� �عرضون عل�

وس كورونا ، قم ب��ارة . عمل�ات االحت�ال مرا�ز مكافحة   للحصول ع� أحدث المعلومات حول ف�ي
  (WHO) منظمة الصحة العالم�ة و  (CDC) منهااألمراض والوقا�ة 

نت  اللقاحاتتجاهل عروض  •  .  ع�ب اإلن�ت
�
أي لقاحات أو حبوب أو جرعات أو   ال توجد حال�ا

ات أو أقراص استحالب أو منتجات أخرى بوصفة طب�ة أو  ها مستح�ن مرض   لشفاءلعالج أو  بغ�ي
وس كورونا  نت  ع�ب  –)   ١٩-(كوف�د ٢٠١٩ ف�ي ي أو اإلن�ت

 .المتاجر �ن

عات ، سواء كانتاستقصاء األمر قم ب • �ة عندما يتعلق األمر بالت�ب للتم��ل أو مواقع  مؤسسة خ�ي
ي تقد�م لالستعجال �دفعكال تدع أي شخص  .الجما�ي 

ع ا �ن  . اتلت�ب
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