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COVID-19 Checklist for Avoiding Scams
Ohio’s Response to Coronavirus Disease 2019

تجنب الغش  -قائمة التحقق COVID-19
 30مارس COVID-19| 2020
___________________________________________________
قائمة  COVID-19المرجعية لتجنب الغش
استجابة أوهايو لمرض فيروس كورونا 2019
يحاول المحتالون احتكار الخوف وعدم اليقين
الذي أحدثته  COVID-19للكثيرين.
يجب على المستهلكين الذين يشتبهون في ممارسة
مبيعات غير عادلة أو خادعة االتصال بمكتب
المدعي العام في أوهايو ديف يوست على
 www.OhioProtects.orgأو 1-800-282-0515
تالعب في األسعار
قسم حماية المستهلك التابع للمدعي العام
يوست شكاوى بشأن التالعب في األسعار لعناصر
مثل األقنعة الجراحية وورق التواليت .يحظر
قانون الوالية ممارسات البيع غير المقبولة

 ،والتي يمكن أن تتضمن زيادة كبيرة في
أسعار المنتجات فقط استجابة لألحداث
الجارية.
خدع أخرى
يقدم المدعي العام يوست ومديرة وزارة
التجارة بوالية أوهايو شيري ماكسفيلد هذه
النصائح لحماية نفسك من عمليات االحتيال
األخرى:
• احترس من رسائل البريد اإللكتروني التي
تدعي أنها من المراكز الفيدرالية لمكافحة
األمراض والوقاية منها ( )CDCأو مصادر
الخبراء األخرى التي تقدم نصائح أو
معلومات خاصة حول مرض فيروس التاجي لعام
ً
مجانا من
 .2019تتوفر المعلومات المشروعة
 CDC coronavirus.govأو من قسم أوهايو الصحة في
coronavirus.ohio.gov.

• تجاهل اإلعالنات التي تروج للعالج  .COVID-19ال
ًا أي لقاحات أو أدوية بوصفة
تتوفر حالي
طبية أو منتجات بدون وصفة طبية لمنع أو
عالج أو عالج .COVID-19

• االمتناع عن االستثمار في الشركات التي تروج
للمنتجات أو الخدمات أو العالجات .COVID-19
يحاول المخادعون استخدام التباطؤ في السوق
والوباء لتخويف المستثمرين فيما يسمى
"استثمارات مضمونة وآمنة".

• ابحث عن المنظمات غير الربحية وحمالت
التمويل الجماعي قبل التبرع .تتوفر قاعدة
بيانات للجمعيات الخيرية المسجلة على موقع
النائب العام بوالية أوهايو.database of registered charities
تجنب المجموعات التي تضغط عليك للتبرع وال
تتبرع أبً
دا عن طريق النقد أو بطاقات
الهدايا أو التحويل اإللكتروني أو بطاقة
ًا .هذه هي طرق الدفع
المال المدفوعة مسبق
المفضلة للمحتالين.
ًا من أي شخص يذهب من باب إلى آخر
• كن حذر
لتقديم اختبار فيروسات التاجية أو قراءات
درجة الحرارة و  /أو طلب معلومات شخصية.
اتصل بإنفاذ القانون على الفور إذا رأيت
ًا مشبوً
ها .ال تدع الغرباء إلى منزلك
شخص
أبً
دا.
* أحذر من رسائل البريد اإللكتروني والمحاوالت
األخرى "التصيد" لمعلوماتك الشخصية والمالية و
 /أو الطبية .عندما تكون في شك  ،ال تشارك.

إذا كان المصدر يدعي أنه مصرفك أو وكالة
حكومية  ،فتأكد من أنها شرعية من خالل االتصال
بالمنظمة على رقم هاتف قمت بالتحقق منه.
• للحصول على معلومات حول فحوصات التحفيز
الحكومية  ،قم بزيارة موقع الويب للجنة
التجارة الفيدرالية  Federal Trade Commissionللحصول
على تحديثات من مصادر إخبارية موثوقة .لن
تطلب منك الحكومة دفع أي شيء لتلقي هذه
األموال ولن تطلب أبً
دا رقم الضمان االجتماعي
أو رقم حسابك المصرفي أو رقم بطاقة
االئتمان .ال تقدم هذه المعلومات أبً
دا.
• عندما تكون متصالً باإلنترنت  ،تجنب النقر
فوق االرتباطات أو النوافذ المنبثقة غير
ًا بتنزيل أي مرفق
المعروفة وال تقم مطلق
بريد إلكتروني مشبوه .قد يؤدي ذلك إلى
إصابة أجهزتك ببرامج ضارة مصممة لسرقة
معلوماتك الشخصية أو قفل جهاز الكمبيوتر
الخاص بك حتى تدفع فدية.
تطالب وزارة التجارة المستهلكين بطرح هذه
األسئلة على نفسك للمساعدة في تحديد
العالمات الحمراء:
• هل اتصل بك شخص ما بشكل غير متوقع بشأن
فرصة استثمارية أو طلب الدفع على حساب غير

مألوف؟ إذا لم تكن تتوقع مكالمة هاتفية أو
لم تبدأ االتصال  ،فقم بإنهاء المكالمة.
إذا كان بإمكانك وضع حظر على رقم الهاتف
الوارد  ،فقم بذلك لتجنب المكالمات
اإلضافية.
ُرض عليك شيء
• هل وعدك أحدهم بشيء؟ إذا ع
دا جً
يبدو جيً
دا بحيث يصعب تصديقه  ،فربما
يكون كذلك.

* هل طلب
الحصول على
أو معلومات
المحادثة ،

ًا؟ هل طلبت
منك شخص ما أن تفعل شيئ
معلومات مصرفية أو بطاقة ائتمان
حساب مالي أخرى؟ إذا لم تبدأ
فال تقدمها.

• هل يتم عرض االستثمار بعائد مرتفع مضمون مع
مخاطر قليلة أو معدومة؟ تحمل جميع
االستثمارات مخاطر .ال أحد يستطيع أن يضمن
عائد االستثمار.

* هل هناك شعور باإللحاح أو التوفر المحدود
ًا  ،فسيتم
لالستثمار؟ إذا كان العرض مشروع
ًا .إذا عرض عليك أحدهم فرصة
تقديمه الحق
استثمارية "ال تفوت" ووضعك على الفور  ،فال تخف
من االبتعاد.

• هل الشخص الذي يقدم االستثمار واالستثمار
نفسه مرخص أو مسجل بشكل صحيح؟ لنفس األسباب
التي ال تسمح لك بزيارة طبيب أو طبيب أسنان
غير مرخص  ،يجب عليك تجنب مندوبي مبيعات
االستثمار غير المسجلين ومنتجاتهم.
للحصول على إجابات ألسئلتك ، COVID-19
اتصل على

1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).

___________________________________________
إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من
القلق المتعلق بوباء فيروسات التاجية  ،فإن
المساعدة متاحة .اتصل بخط مساعدة الكوارث 1-800-
 985-5990 (1-800-846-8517 TTY),في حاالت الكوارث -التواصل مع
مستشار مدرب من خالل سطر نص أزمة أوهايو عن
طريق إرسال كلمة نصية ” “4HOPEإلى  741 741؛ أو
 1-877-275-6364التابع إلدارة
اتصل بخط المساعدة
الصحة العقلية وخدمات اإلدمان في والية أوهايو.

ِ نفسك واآلخرين من  COVID-19باتخاذ هذه
احم
االحتياطات.
• أبق في المنزل عندما تكون مريضا
• تجنب االتصال باألشخاص المرضى
كاف من النوم وتناول وجبات متوازنة
احصل عىل قسط ٍ
ًا بالماء والصابون (20
• اغسل يديك كثير
ثانية أو أكثر)

• جفف يديك بمنشفة نظيفة أو جفف يديك
بالهواء
• قم بتغطية فمك بمنديل أو كم عند السعال
أو العطس
• تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير
مغسولة أو بعد لمس األسطح
• قم بتنظيف وتطهير األسطح عالية اللمسة
• اتصل قبل زيارة طبيبك
• مارس عادات النظافة الجيدة
___________________________________________
إذا كانت لديك أسئلة بخصوص Coronavirus / COVID-19
 ،فيرجى االتصال على 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).
___________________________________________
تنظيف جميع األسطح "عالية اللمس" في كل يوم
تتضمن األسطح عالية اللمس العدادات  ،والطاوالت
 ،ومقابض األبواب  ،وتركيبات الحمامات ،
والمراحيض  ،والهواتف  ،ولوحات المفاتيح ،
ًا
واألجهزة اللوحية  ،وطاوالت بجانب السرير .أيض
 ،نظف أي أسطح قد تحتوي على دم أو براز أو
سوائل الجسم .استخدم بخاخ التنظيف المنزلي أو
ًا إلرشادات الملصق .تحتوي الملصقات
المسح وفق
على تعليمات لالستخدام اآلمن والفعال لمنتج
التنظيف  ،بما في ذلك االحتياطات التي يجب
عليك اتخاذها عند تطبيق المنتج  ،مثل ارتداء

القفازات والتأكد من وجود تهوية جيدة أثناء
استخدام المنتج.

