
ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਕ੍ਾਈਮ 

ਸੁਰੱਖਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਓ

ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ 





ਬੁਜ਼ੁਰਗਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਖਖਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ



1.  ਤਾਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਬੌਕਸ ਲਵੋ 
ਅਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 
ਕੱਢੋ।

2.  ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਲਟੀ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੈਡਰ 
ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਲਿਹੇ 
ਲਿੱਿੀ ਅਤੇ ਲਵੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼੍ਰੈਡ ਕਰੋ 
ਲਿੰਿਾ ਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹਰੈ।

3.  ਲਕਸੇ ਵੀ ਅਲਿਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ 
ਈਮੇਲ, ਟਰੈਕਸਟ ਿਾ ਂਫੋਿ ਕਾਲਾ ਂਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ 
ਰਹੋ ਿੋ ਕਲਹੰਦੀ ਹੋਵੇ ਲਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ, 
ਕ੍ਰੈਲਡਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਿੀ, ਿਾ ਂਸਰਕਾਰ (ਲਿਵੇਂ 
ਲਕ, ਕਿੇਡਾ ਰਰੈਵੇਿਯੂ ਏਿੰਸੀ) ਦੇ ਿਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਿ। ਆਪਣੀ ਲਿੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾ 
ਲਦਓ ਿਾ ਂਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਾ ਕਰੋ।

4.  ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਲਡਟ ਰੇਲਟੰਗ ਦੀ 
ਿਾਚਂ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਬਚਾਉਣ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ 



5.  ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਲਡਟ ਕਾਰਡ ਸੁਰੱਲਖਅਤ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। 

6.  ਭਾਵਕੁਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਿਾ 
ਪਰੈਦਾ ਕਰਿ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਿਬਰੂ ਕਰਿ 
ਵਾਲੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਸਾਵਧਾਿ ਰਹ।ੋ

ਉਮੀਦ: ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਾਮ ਲਿਕਲਲਆ ਹਰੈ!
ਡਰ: ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਰੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹਿ!
ਪਰੋਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ: ਸਾਡੇ ਸੀਕਰੇਟ ਸ਼ੌਪਰ ਬਣੋ!

7.  ਡਾਕ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ 
ਗਤੀਲਵਧੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ
ਘਟਿਾਵਾ ਂਦੀ ਸਥਾਿਕ ਪੁਲਲਸ ਨੂੰ 
ਲਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

8.  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਿੂਦਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲ ਲਰੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਿਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰੋ।

ਧੋਖੇਧੜੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ 
ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ



1.  ਆਪਰੇਲਟੰਗ ਲਸਸਟਮ ਨੂੰ ਿਵੀਿਤਮ 
ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਲਪਊਟਰ ਅਤੇ ਦੂਿੇ 
ਲਡਵਾਇਸਾ ਂ'ਤੇ ਸੁਰੱਲਖਆ ਸਬੰਧੀ 
ਮੁੱਲਦਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ।  

2.  ਆਪਣੇ ਕੰਲਪਊਟਰ ਦਾ ਬਰੈਕ-ਅਪ ਿੇਮੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਤਾਲਂਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲਵਾਿ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾ ਂਬਹਾਲ ਿਾ ਂ
ਲਰਕਵਰ ਕਰ ਸਕੋ। 

3.  ਆਪਣੇ ਔਿਲਾਈਿ ਖਾਲਤਆ ਂਲਈ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸਫ੍ੇਜ਼ (ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ 
ਿੋੜਿਾ) ਸੁਰੱਲਖਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਿ।

4.  ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ 
ਿਰੈ ਟਵਰੱਕ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਪਾਸਵਰਡ ਿਾਲ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਹਰੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਬਚਾਉਣ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ 



ਸਾਈਬਰਕ੍ਾਈਮ ਤੋਂ

5.  ਿਦੋਂ ਔਿਲਾਈਿ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾ ਂਲਸਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਰੈਬਸਾਈਟਾ ਂ
ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ, ਘੱਟ-
ਰਾਸ਼ੀ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਲਡਟ-ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰੋ। 

6.  ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਟੰਰਿਰੈ ੱਟ 
ਬ੍ਾਉਜ਼ਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 
ਖਾਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਪ੍ਾਈਵੇਸੀ 
ਸਰੈਲਟਗਸ 'ਤੇ ਹਿ। 

7.  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਿ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ 
ਲਿੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਿਾ ਕਰੋ, ਲਿਵੇਂ 
ਲਕ ਿਿਮ ਲਮਤੀ। ਲਿਹੜੀਆ ਂਫੋਟੋਆ ਂਤੁਸੀਂ 
ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਿਾ ਂਲਵੱਚ ਿੀਓਟਰੈਲਗੰਗ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ, ਲਿਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਿ। 

8.  ਸਾਈਬਰਕ੍ਾਈਮ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ
ਘਟਿਾਵਾ ਂਦੀ ਸਥਾਿਕ ਪੁਲਲਸ ਨੂੰ 
ਲਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।



1.ਜਾਚਂਕਰਤਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਿਾਚਂਕਰਤਾ ਿਾ ਂਪੁਲਲਸ 
ਅਲਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲਕਸੇ 
ਲਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹਰੈ, ਿੋ ਧੋਖੇਬਾਿ 
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਫੜਿ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਮੰਗਦਾ/ਦੀ ਹਰੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਿ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸੇ 
ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਕਲਹੰਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਿੰਬਰ ਲਦੰਦੇ ਹਿ ਿਾ ਂਇਸ ਨੂੰ 
ਲੱਭਣ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਿ।
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਿ ਰੱਖ ਲਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲਾਈਿ 
'ਤੇ ਬਣਾ ਰਲਹੰਦਾ/ਦੀ ਹਰੈ। ਕਾਲ ਇਿੇੰ ਸਮੇਂ ਲਈ 
"ਐਕਲਟਵ" ਰਲਹੰਦੀ ਹਰੈ ਲਕ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 
ਨੂੰ ਫ਼ੋਿ ਕਰਿ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫੋਿ ਚੁੱਕਦੇ 
ਹੋ, ਤਾ ਂਉਹ ਲਾਈਿ 'ਤੇ ਹੀ ਰਲਹੰਦੇ ਹਿ (ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੈਂਕ ਦਾ ਿੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਿ ਿਾਲ ਉਹ ਕਾਲ ਕੱਟ 
ਿਹੀਂ ਿਾਦਂੀ)। 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ ਫ਼ੋਿ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਲਦਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਦੀ ਹਰੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਚੋਂ 
ਕਢਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਵਦੇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਿਣ ਲਈ 
ਕਲਹੰਦੇ ਹਿ, ਿਾ ਂਲਕਸੇ ਨੂੰ ਪਰੈਸੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲਮਲਣ 
ਲਈ ਕਲਹੰਦੇ ਹਿ ਤਾ ਂਿੋ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕੇ - ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ 
ਕਰਿ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  ਪਰੈਸੇ ਭੇਿਣ ਿਾ ਂ
ਸੌਂਪੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ 
ਿਹੀਂ ਲਮਲਦੇ।

ਆਮ ਘੋਟਾਲੇ

8



9

2.ਖਪਆਰ-ਮੁੱਹਬਤ
ਔਿਲਾਈਿ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਕੁਝ 
ਲਵਅਕਤੀ ਇਸਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ 
ਲਕਸੇ ਅਲਿਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਿਲਾਈਿ ਲਮਲ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ/ਦੀ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ 
ਲਕ ਈਮੇਲ ਪੱਤਰ ਲਵਹਾਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਉਿ੍ਾ ਂਲਈ ਭਾਵਿਾਵਾ ਂਵੀ ਪਰੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। 
ਹਾਲਾਲਂਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਲਕ ਫੋਟੋਆ ਂਉਸ ਲਵਅਕਤੀ 
ਦੀਆ ਂਿਾ ਹੋਣ ਲਿਸ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਿ ਵਾਲਾ/
ਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਿਾ ਂ
ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਲੋਿ 
ਵਰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ/
ਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਕਟ ਲੰਘ ਿਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਿਲਦੀ 
ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਿ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਿ। 
ਬਦਲਕਸਮਤੀ ਿਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਿੇ ਕਾਫ਼ੀ 
ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਗੁਆ ਲਦੱਤੀ ਹਰੈ ਿੋ ਮੁੜ ਪ੍ਾਪਤ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। 

3.ਸੀਕੇ੍ਟ (ਗੁਪਤ) ਖਰੀਦਾਰ
ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਖਰੀਦਾਰ ਬਣਿ ਲਈ ਕਲਹੰਦਾ/
ਦੀ ਹਰੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਿ ਵਿੋਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਮੇਲ 
ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਰਦੇਸ਼ ਲਦੰਦੇ ਹਿ ਲਕ 
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਵੱਚ ਿਮ੍ਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਕਮ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਕਿ ਰਾਸ਼ੀ 
ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਭੇਿਣ ਲਈ ਕਲਹੰਦੇ 
ਹਿ। ਪਲਹਲੇ ਚਰੈਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 
ਦੁਆਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਿੋ ਪਰੈਸੇ ਭੇਿੇ ਹਿ ਉਹ ਗੁਆ ਬਰੈਠੋਗੇ। 

ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ



4. ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ  
ਅਤੇ ਜਾਚਂ-ਪੜਤਾਲ

ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਲਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਵਅਕਤੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਾ ਂਮੁਆਇਿਾ ਕਰਿ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। 
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਲਕ ਉਹ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੀਮਤ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਿ। ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆ ਂਪੇਸ਼ਗੀ 
ਅਦਾਇਗੀਆ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਿੋ ਉਹ ਕੰਮ 
ਕੀਤੇ ਬਗਰੈਰ ਲੈਂਦੇ ਹਿ, ਿਾ ਂਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਿਾ ਂਬੇਕਾਰ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿ। 
ਿਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਿ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਲਲੱਲਖਤ ਲਵੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰੋ। 
ਹਵਾਲਲਆ ਂਲਈ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ 
ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਮਵਰ ਕੰਪਿੀ 
ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 
ਇਹ ਸੁਲਿਸ਼ਲਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਲਕ ਉਹ ਚੰਗੀ 
ਸਲਥਤੀ ਲਵੱਚ ਹਿ, ਸੰਭਾਵਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਬਾਰੇ 
ਬਰੈਟਰ ਲਬਜ਼ਿਸ ਲਬਓਰੋ (Better Business 
Bureau) ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

5.ਲੌਟਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੋਈ ਵੀ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹਰੈ, ਮੇਲ ਿਾ ਂ
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਦੰਦਾ ਹਰੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ 
ਲਾਟਰੀ ਲਿੱਤ ਲਈ ਹਰੈ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਿ ਵਾਲਾ 
ਲਵਅਕਤੀ ਹਰੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਿਹੀਂ ਲਿੱਤ ਸਕਦੇ 
ਲਿਸ ਲਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹੋਏ। ਧੋਖਾ 
ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਲਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ 
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ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਿੱਤੀ ਹਰੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 
ਫੀਸ ਿਾ ਂਟਰੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ 
ਪਰੈਸੇ ਭੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਹ ਿਵੇਂ ਕਾਰਿਾ ਂ(ਵਕੀਲ 
ਿਾ ਂਬੈਂਲਕੰਗ ਫੀਸਾ,ਂ ਆਲਦ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ 
ਵਧੇਰੀ ਰਕਮ ਭੇਿਣ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿਗੇ। 
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਵਚ ਿਾ ਂਕਿੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰੈਸੇ 
ਵਾਇਰ ਕਰਿ ਲਈ ਕਲਹਣਗੇ। 

6. ਈਮੇਲ  
ਜਾ ਂਟੈਕਸਟ ਖਿਖਿੰਗ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਿਾ ਂਟਰੈਕਸਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਿੋ ਲਕ ਇੱਕ ਕਰੈਿੇਡੀਅਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਇਆ 
ਿਾਪਦਾ ਹਰੈ, ਉਸ ਲਵੱਚ ਲਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਖਾਤੇ ਲਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਲਸਆ ਹਰੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਿੀ 
ਵੇਰਲਵਆ ਂਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਿ ਲਈ ਲਕਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹਰੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਇੱਕ 
ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। ਕੋਈ ਿਾਮਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾ ਂ
ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਉਿ੍ਾ ਂਕੋਲ ਪਲਹਲਾ ਂਤੋਂ ਮੌਿੂਦ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਿਹੀਂ 
ਕਰੇਗਾ। 
ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ 
ਿੰਬਰ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਲਦਖਾ 
ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਲਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਬੈਂਕ ਿਾਲ ਿੁਲੜਆ 
ਹੋਇਆ ਿਹੀਂ ਹਰੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ 
ਕਰਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਸ 
ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਮ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਤੋਂ ਲਿੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਿਗੇ।
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7. ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ 
ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਮਦਦ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ “ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ/ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ” ਤੋਂ 
ਫ਼ੋਿ ਕਾਲ ਆਏਗਾ ਿੋ ਲਕ ਮੁਸੀਬਤ ਲਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ/
ਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਿਾਲ ਆਪਣੇ 
ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ/ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਿਾਮ ਦੱਸ ਲਦੱਤਾ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲਾ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਿ ਲਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ/
ਗੀ ਲਕ ਇਹ ਫ਼ੋਿ ਕਾਲ ਿਾਇਜ਼ (ਸੱਚੀ) ਹਰੈ। ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਹ ਸਕਦੇ ਹਿ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ/
ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ ਿੇਲ੍ ਲਵੱਚ ਹਿ, ਲਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਲਵੱਚ, ਿਾ ਂਲਕਸੇ ਦੁਰਘਟਿਾ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਅਤੇ 
ਉਹ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਕ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਮਾ-ਂਲਪਉ ਨੂੰ ਪਤਾ 
ਲਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ 
ਪਰੈਸਾ ਭੇਿਣ ਨੂੰ ਕਲਹਣਗੇ। ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਲਵਅਕਤੀ, 
ਿੋ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਰੈ, ਫ਼ੋਿ 
ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੈਸਾ ਭੇਿਣ ਲਈ ਕਲਹ ਸਕਦਾ/
ਦੀ ਹਰੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੈਸਾ ਵਾਇਰ, ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਕਿੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਰਿ ਲਈ ਕਲਹਣਗੇ। ਬਹੁਤੇਰੇ 
ਸੀਲਿਅਰ ਇਸਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਿ, ਿਦੋਂਲਕ 
ਧੋਖੇਬਾਿ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ/ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ ਪ੍ਤੀ 
ਲਪਆਰ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਿ। 

ਆਮ ਘੋਟਾਲੇ

12



8.CRA
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ, ਲਿਸ ਲਵੱਚ ਉਹ ਕਿੇਡਾ ਰਰੈਵੇਿਯੂ 
ਏਿੰਸੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਲਦਆ ਂ
ਹੋਇਆ ਂਕਹੇਗਾ/ਗੀ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਸਾ ਂਲਵੱਚ ਕੋਈ 
ਸਮੱਲਸਆ ਹਰੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਿ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਾਮ ਦਾ ਲਗਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਲਿਕਲਲਆ ਹਰੈ, 
ਿਾ ਂਇਹ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਿ ਵਾਲਾ/ਲੀ ਵਾਰੰਟ 
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿ ਿਾ ਂਦੇਸ਼ ਲਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਪ੍ੀ-ਪੇਡ ਲਗਫਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫੋਿ 'ਤੇ 
ਕੋਡ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਰਦੇਸ਼ ਲਦੰਦੇ ਹਿ, ਿਾ ਂਉਹ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਬਟਕੁਆਇਿ ਏਟੀਐਮ ਲਵੱਚ ਿਕਦ ਿਮ੍ਾ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਲਹ ਸਕਦੇ ਹਿ।  
CRA ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਟਰੈਕਸਾ ਂਬਾਰੇ 
ਕਾਲ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਰਫਤਾਰ 
ਕਰਿ ਿਾ ਂਦੇਸ਼ ਲਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਦੇ 
ਿਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। CRA ਕ੍ਰੈਲਡਟ ਕਾਰਡ, ਪਲਹਲਾ ਂਤੋਂ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੇ ਲਗਫਟ ਕਾਰਡ, ਿਾ ਂਲਬਟਕੁਆਇਿ 
ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਿ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਰੈ।
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• VPD.CA

• GetCyberSafe.ca

• AntiFraudCentre-CentreAntiFraude.ca

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, VPD Financial Crime 
Unit ਨੂੰ (604) 717-2569 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੌਇਸਮੇਲ ਛੱਡੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ।

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਵੱਚ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

•  ਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਖਿਤੀਆ ਂਲਈ, 

(604) 717-3321 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
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ਇਸ ਸੰਸਾਧਿ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰੈਿਕੂਵਰ ਪੁਲਲਸ ਸੰਸਥਾਿ ਦਾ ਧੰਿਵਾਦ। 


