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ھما من شركات المحاماة غیر الھادفة للربح وتقدمان خدماتھما لمساعدة األفراد و العائالت في غرب   .Advocates for Basic Legal Equality, Incو .Legal Aid of Western Ohio, Incالشركتان 
موقفك. ربما ال تزال تحتاج إلى  وال تعد بدیالً عن التحدث مع محاٍم بشأن أوھایو من ذوي الدخل المنخفض، فیما یتعلق باحتیاجاتھم القانونیة المدنیة. ال تمثل ھذه المعلومات نصیحة قانونیة. فھي معلومات عامة.

                           مساعدة من محاٍم.
 2020أبریل  17آخر تحدیث في  
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   19-بكوف�د المتعلقة االحت�ال حاالت  تجُنب
 ؟ 19-االحت�ال الشائعة المتعلقة بكوف�دما �ي حاالت 

 المساعدات"شیك "خالل "من "االحتیال  •
  أو "الشخصیة"بمعلوماتك"تُدلي"لكي "الھاتف"أو"اإللكتروني"البرید "أو"اإلنترنت "خالل"من"تصلك"طلبات"

 المساعدات "شیك"تسلیمك"أجل "من""البنكیة"معلوماتك"أو "المالیة "معلوماتك 
 عالج "بتوفیر "االدعاء "خالل "من "االحتیال  •

  19/لكوفید "عالج"أو"دواء"أو "لقاح"توفر"بشأن"الھاتف"أو"اإللكتروني"البرید "أو"اإلنترنت "عبر"عروض 
  العالج "قیمة "تدفع"أن"منك"ویطلب "أحبابك"أو "أصدقائك"أحد "عالج"قد "أنھ "زائف$"مستشفى $"أو$"طبیب $"یدّعي" 

 $تحلیل "بتوفیر $"االدعاء "خالل "من "االحتیال  •
  19/كوفید "عن "للكشف"تحلیل "إلجراء"الھاتف"أو"اإللكتروني"البرید "وأ "اإلنترنت "عبر"عروض 

 الخیریة "التبرعات "خالل "من "االحتیال  •
  مناطق "أو"مجموعات "أو"أفراد "لمساعدة"الھاتف"أو"اإللكتروني"البرید "أو"اإلنترنت "عبر"للتبرع"طلبات"

 19/بكوفید "مصابة 
 مستلزمات "تقدیم "عرض "خالل "من "االحتیال  •

  عناوین "أو "االجتماعي "التواصل "شبكات "على"حسابات "أو "إلكترونیة "مواقع "أو"نترنت اإل"على "زائفة "متاجر"
 الكمامات "مثل"كبیر،"إقبال"علیھا$"وقائیة$"مستلزمات "ببیع"تقوم "إلكتروني"برید 

 االستثمار "خالل "من "االحتیال  •
  منتج "بأن "الھاتف"أو"اإللكتروني"البرید "أو "االجتماعي "التواصل "شبكات "أو"اإلنترنت "على"زائفة "ادعاءات"

 ""فیھ "االستثمار "على"وتشجیعك "19/كوفید "عالج"أو"عن،"الكشف"أو"من،"الوقایة"یمكنھ "ما "لشركة"خدمة "أو
 $التصید $"خالل "من "االحتیال  •

  مثل "لوالیة،"تابعة"أو "محلیة"أو"وطنیة"أو"عالمیة "ھیئات "أو"منظمات "إلى"ینتمون"بأنھم"یتظاھرون"أشخاص"
"إعطاءھم "أو"ضارة"برامج"لتنزیل "خداعك "یحاولون "األمراض "مكافحة "مركز"أو "لعالمیة ا"الصحة "منظمة 

 0"الھاتف"أو"اإللكتروني"البرید "أو"اإلنترنت "عبر "سواء"بنكیة"أو"مالیة"أو "شخصیة "معلومات 
 $التطبیقات $"خالل "من "االحتیال  •

  تُدخل "الحقیقة"في"كنھاول"،19/كوفید "انتشار "لتتبع"مصممة"أنھا"یدّعون"خادعة"تطبیقات "یطورون"أشخاص"
 "بك "الخاص "الكمبیوتر "في"ضارة "برامج 

 األسعار "في "التالعب •
  الورقیة "المنادیل"أو"الغذاء"أو "كالكمامات "نقص،"بھ"معین "صنف"سعر"برفع "بائع"یقوم"عندما 

 

 
 

ي تجنب حاالت االحت�ال المتعلقة بكوف�د   ؟ 19-ك�ف �مكنيف
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"ولینكد "وتویتر "فیسبوك "على "تابعنا 
 >وإنستجرام"إن 
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ھما من شركات المحاماة غیر الھادفة للربح وتقدمان  .Advocates for Basic Legal Equality, Incو .Legal Aid of Western Ohio, Incالشركتان 
في غرب أوھایو من ذوي الدخل المنخفض، فیما یتعلق باحتیاجاتھم القانونیة المدنیة. ال تمثل ھذه المعلومات نصیحة قانونیة. فھي  العائالتفراد وخدماتھما لمساعدة األ

                 معلومات عامة. وال تعد بدیالً عن التحدث مع محاٍم بشأن موقفك. ربما ال تزال تحتاج إلى مساعدة من محاٍم.
 2020أبریل  17آخر تحدیث في          

 

 تعرفھ "ال "شخص "مع "مكالمة "أو "آلیة "ھاتفیة "مكالمة "أي "بإنھاء "الفور "على "قم  •
 ھاتفك "على"أزرار"أیة "على "تضغط "ال 
 ال$"أو$"نعم $"اإلجابة "كانت "إذا"خاصة"أسئلة؛ "أیة "عن "تجب "ال$ 
 بنكیة "أو "مالیة "أو"شخصیة"معلومات "أیة "للمتصل "تقدم "ال" 

 بالنقر "تقوم "أن "قبل "تأكد •
 تعرفھم "ال "مرسلین "من "مرفقات "أو "إلكتروني "برید "رسائل "أیة "تفتح "ال 
 تعرفھا "ال"روابط "أیة"على"بالنقر "تقم "ال 
 ھیئة "من"وارد "الكترونیًا"بریدًا"أو"إلكترونیًا"موقعًا"أن"تعتقد "لكي "خداعك"المحتالون"سیحاول#"حذراً "كن"

"ھو "األمراض "مكافحة "لمركز "اإللكتروني "الموقع 0"المزیفة"بالعناوین "تنخدع"ال 0"صحیة "منظمة"أو "حكومیة
cdc.gov0"مثل"مزیفة،"عناوین "استخدام"الونالمحت"سیحاول"cdc.com"أو"cdc.org" 

 19/لكوفید "تحلیل  "أو "دواء "أو "عالج "أو "لقاح "بتوفر "المتعلقة "العروض "تجاھل  •
 لقاح "توفر"بشأن "تعلم"لن "فإنك 0"الھاتف "أو "اإللكتروني "البرید "أو"اإلنترنت "عبر"عروض "أیة"مع "تتفاعل "ال"

 الھاتف "أو "اإللكتروني "البرید "أو "اإلنترنت "طریق"عن"تحلیل"أو "دواء "أو"عالج"أو
 التبرع "قبل "یلزم "بما "قم  •

 تتبرع "أن "قبل "جماعي"تمویل"مواقع "أو "خیریة "مؤسسات "أیة"حول"واستقصاء "بحث "عملیات "بإجراء"قم 
 اإللكتروني "بالبرید "أو "ھدیة "بطاقة "طریق"عن "أو"مصرفیة"بحوالة "أو"نقدیة"تبرعات "أیة"ترسل"ال" 

 تستثمر قم بما یلزم قبل أن  •
  بعنایة قبل أن   19-قم بإجراء عملیات بحث واستقصاء حول العروض أو الفرص التي تتعلق بكوفید

 تستثمر  
 قم باإلبالغ عن المتالعبین باألسعار •

   إذا كنت تعتقد أن شركةً ما تضع سعًرا غیر عادل، فاتصل بمكتب النائب العام لوالیة أوھایو على
 1-800-282-0515أو الھاتف  www.OhioProtects.orgالموقع 

ّ أن أفعل إذا تعرضُت لالحت�ال؟   ماذا ع�ي

 الھاتفي  االتصال 
 أوھایو  لغرب  القانونیة المساعدة بخط

 م 4 -ص 9: الجمعة إلى اإلثنین من

 
ي 
 الخط المجاين

)888 (534-1432 
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ھما من شركات المحاماة غیر الھادفة للربح وتقدمان  .Advocates for Basic Legal Equality, Incو .Legal Aid of Western Ohio, Incالشركتان 
في غرب أوھایو من ذوي الدخل المنخفض، فیما یتعلق باحتیاجاتھم القانونیة المدنیة. ال تمثل ھذه المعلومات نصیحة قانونیة. فھي  العائالتفراد وخدماتھما لمساعدة األ

                 معلومات عامة. وال تعد بدیالً عن التحدث مع محاٍم بشأن موقفك. ربما ال تزال تحتاج إلى مساعدة من محاٍم.
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 اإلنترنت  عبر طلب  تقدیم

 األسبوع أیام طوال یومیًا؛ الساعة مدار على
 

نت   ع� اإلن�ت

www.LegalAidLine.org 

 


