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 احِمينفسكيمنيالمحتالي  ي

/يناير   20 ي
   2023كانون الثان 

عي أنها صادرة من  
َّ
ية تد ي الحذر إذا وصلتهم رسالة نصِّ

َوخ 
َ
تا ت يجب عىل سكان ألبر
لالحكومة بشأن دفعات   التكاليف.  تحمُّ

تا الغاف تا تقارير عن رسائل نصية تحاول االحتيال عىل سكان ألبر ت حكومة ألبر
َّ
ي  لتلق

ي   عن ذلك، بما فيهم المسني   والعائالت الت 

ي أحدى الرسائل النصية االحتيالية من الناس النقر عىل رابٍط  قد تكون مؤهلة 
ب ف 

َ
للحصول عىل دفعات اإلعانة المستهدفة. ُيطل

 لتسجيل الدفعات المرصفية اآللية. 

رس  
ُ
ا. لن ت

ً
جري مكالمات غب  مرغوب فيها لتطلب منك تزويدها بمعلوماتك الشخصية أبد

ُ
تا رسائل نصية أو ت  ل حكومة ألبر

ل حك رس 
ُ
نامج "لن ت ونية أو نصية تطلب معلومات خاصة ببر تا، تحت أي ظرف، رسائل إلكب  لومة ألبر يجب أن   التكاليف.  تحمُّ

ونية."  ا عىل الرسائل النصية أو اإللكب 
ً
 يمتنع المستخدمون عن النقر عىل أي روابط أو تقديم معلومات شخصية أو مرصفية رد

  نايت غلوبيش، وزير التكنولوجيا واالبتكار

 
َ
ي أطل

نت للحصول عىل دفعات تحمُّ   18قت الحكومة ف  ونية آمنة لتقديم الطلبات عىل اإلنب  /يناير بوابة إلكب  ي
ل  كانون الثان 

ي يقل دخلها األرسي عن 
ي الشهر لمدة ستة أشهر عن   100دوالر مؤهلة للحصول عىل  180000التكاليف. العائالت الت 

دوالر ف 

دوالر   180000عاًما فما فوق الذين يقل دخلهم األرسي عن  65طيع المسنون البالغون عاًما. يست 18كل طفل ُمعال دون سن الـ 

ا. 
ً
تا التقدم بطلب للحصول عىل الدفعات الشهرية أيض ي ألبر

 وال يتلقون منافع المسني   ف 

نت أن يقدمه شخصًيا عبر أي وكالة تسجيل أو مركز دعم ألبر   Albertaتا بمقدور أي شخص ال يستطيع تقديم طلبه عىل اإلنب 

Supports Centre . 

  ، تا للمسني   تا الذين يتلقون منافع عبر برنامج الدخل المضمون لشديدي اإلعاقة، أو دعم الدخل أو منافع ألبر تم تسجيل سكان ألبر

نامج وسوف يحصلون عىل الدفعات   ي البر
ا ف 
ً
 تلقائًيا. أو يتلقون خدمات عبر برنامج األشخاص ذوي اإلعاقات التنموية، ُمسبق

 حقائقيرسيعة

تا بتقديم طلباتهم للحصول عىل دفعات تحمُّ  • ل التكاليف أو مراجعة وضعها عبر تسجيل دخولهم  ُينَصح سكان ألبر

ونية.   إىل البوابة اإللكب 
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طة وإىل   • غ مخاوفك إىل الشر ، أبل  ا لتصيد احتياىلي
ً
 هدف

َ
ي أي وقت أنك كنت

 ف 
َ
 أو ظننت

َ
مركز مكافحة    إذا شككت

نت أو عبر  االحتيال الكندي  . 1-888-495- 8501االتصال بالرقم عىل اإلنب 

ها من الموارد للوقاية من انتحال الشخصية وعمليات االحتيال المتعلقة   • ُيمكن العثور عىل أوراق نصائح وغب 

 . والمؤسسات التجاريةصفحة  نصائح المستهلك عىل  alberta.caبالمستهلك عىل 

ي تقديم طلبات دفعات  •
لللحصول عىل مساعدة ف  تا:  تحمُّ  التكاليف، يستطيع سكان ألبر

o  1-844-643-2789االتصال بخط دعم الحساب الُمحقق عىل الرقم 

o  لاالتصال بخط المعلومات الخاص بخطة عمل  1-844- 644-9955التكاليف عىل الرقم   تحمُّ

o  ي
تا شخصًيا للحصول عىل الدعم ف  لغة   100موقٍع وأكبر من  50زيارة أي وكيل تسجيل أو مركز دعم ألبر

تا ساعات إضافية من  ة تقديم الطلبات، تعمل هيئة دعم ألبر ا. خالل فب 
ً
  8بعد الظهر حت     4:30مجان

 بت. بعد الظهر أيام الس   3صباًحا حت    9مساًء، اإلثني   إىل الجمعة، ومن  

تا استخدام كلمات مرور قوية وعدم مشاركة  • نت، يجب عىل سكان ألبر كما هو الحال مع جميع الحسابات عبر اإلنب 

كلمة المرور الخاصة بهم مع أي شخص آخر. تتوفر النصائح حول كيفية إنشاء كلمة مرور قوية عىل موقع تقديم  

 الطلبات. 

ي ذلك فيديو إرشادي وأجوبة عىل األسئلة. يتوفر المزيد من المعلومات عىل  •
نت، بما ف   اإلنب 

 معلوماتيذاتيصلة

 ل التكاليفقدم طلًبا لدفعات تحمُّ  •

 الوسائطيالمتعددة

 كيف تحمي نفسك من المحتالي    •

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.antifraudcentre-centreantifraude.ca%2Findex-eng.htm&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C75ae53c03a5d447ae3b208dafb0c4a72%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638098327458249279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2DHPXoGjNcsm6BWGB6YzYrE5tNP3vaWvnYPS9wbAzVk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.antifraudcentre-centreantifraude.ca%2Findex-eng.htm&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C75ae53c03a5d447ae3b208dafb0c4a72%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638098327458249279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2DHPXoGjNcsm6BWGB6YzYrE5tNP3vaWvnYPS9wbAzVk%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/consumer-business-tips.aspx#toc-4
https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxj-IRhkcU_0&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C75ae53c03a5d447ae3b208dafb0c4a72%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638098327458249279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FXZ%2FdpM08pE0SoSx9TUKnC7fyhoUruXanLIViK0xAto%3D&reserved=0

