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خبری اعالمیه   
 

 

 از خود در برابر کالهبرداران محافظت کنید 

 2023ژانویه  20

مدعی ارسال از طرف دولت درباره     اهالی آلبرتا در صورت دریافت پیام متنی 
 های ُوسع مالی باید مراقبت باشند پرداخت

خبر آلبرتا مثل سالمندان و  بی های متنی دریافت کرده است که سعی دارند از اهالی هایی درباره پیامدولت آلبرتا گزارش

داری کنند. در یک پیام کالهبرداری، از  های امدادی هدفمند باشند، کالهبرهایی که ممکن است واجد شرایط پرداخت خانواده

 نام کنند. های خودکار بانکی ثبت مردم درخواست شده است روی یک لینک ثبت نام کرده و برای پرداخت 

 گیرد.ناخواسته برای دریافت اطالعات شخصی شما نمی های فرستند و تماسدولت آلبرتا هرگز برای شما پیام نمی 

فرستند. کاربران شرایطی، ایمیل یا پیام متنی جهت درخواست اطالعات برای برنامه ُوسع مالی نمی »دولت آلبرتا تحت هیچ 

 های متنی یا ایمیل قرار دهند.« ها کلیک کرده یا اطالعات شخصی یا بانکی خود را در اختیار پیامهرگز نباید روی لینک

 نیت گلوبیش، وزیر فناوری و نوآوری

های دارای درآمد اندازی شد. خانوادهژانویه راه 18های ُوسع مالی توسط دولت در یک پرتال درخواست ایمن جهت پرداخت 

سال هستند.   18دالر در ماه به مدت شش ماه بابت هر فرزند وابسته زیر  100دالر واجد دریافت  180000خانوار زیر 

کنند نیز  دالر است و مزیت سالمندان آلبرتا را دریافت نمی  180000آنها کمتر از سال یا باالتر، که درآمد خانوار  65سالمندان 

 های ماهیانه بدهند. توانند درخواست پرداخت می 

نام یا مرکز  نماینده ثبت  کتواند به صورت حضوری از طریق ی ، می تواند به صورت آنالین درخواست دهدهر فردی که نمی 

 هد.های آلبرتا درخواست دپشتیبانی 

 Assured Income for the Severelyاهالی آلبرتا که از طریق درآمد تضمین شده برای افراد دارای معلولیت شدید )

Handicapped, AISH)( پشتیبانی درآمد ،)Income Support( یا مزیت سالمندان آلبرتا )Alberta Seniors 

Benefit یا خدمات برنامه افراد دارای معلولیت )( های رشدیPersons with Developmental Disabilities, PDD )

 کنند. اند و مبالغ را به صورت خودکار دریافت می کنند، قبال برای برنامه ثبت نام شدهمزیت دریافت می 

 مرور اجمالی



 

Classification: Public 

های ُوسع مالی خود از طریق ورود به پرتال  اهالی آلبرتا ترغیب به درخواست یا بررسی وضعیت پرداخت •

 شوند. می

اید، نگرانی خود را به پلیس  کنید هدف یک برنامه کالهبرداری فیشینگ قرار گرفتهاگر مطمئن نیستید یا فکر می •

ا  به صورت آنالین یا از طریق تماس ب (Canadian Anti-Fraud Centreمرکز ضدکالهبرداری کانادا )و 

 گزارش دهید.   8501-495-888-1

توانید در کننده را میبرگه نکات و دیگر منابع جهت جلوگیری از سرقت و کالهبرداری مرتبط از مصرف •

alberta.ca   صفحه نکات مصرفدر ( کننده و کسب و کارConsumer and Business)  .ببینید 

 های پرداخت ُوسع مالی: برای دریافت کمک درباره درخواستتوانند اهالی آلبرتا می •

o  تماس بگیرند.  1-844-643- 2789پشتیبانی ویژه حساب تاییدشده با شماره با خط 

o  تماس بگیرند.  1-844-644- 9955با خط اطالعاتی برنامه اقدام ُوسع مالی با شماره 

o های آلبرتا نام یا مرکز پشتیبانیبه صورت حضوری به یک نماینده ثبت(Alberta Supports 

Centre  ) های آلبرتا  زبان بدون هزینه مراجعه کنند. پشتیبانی 100مرکز و به بیش از  50در

(Alberta Supportsدر مدت درخواست )،  8بعدازظهر تا  4:30ساعات کاری بیشتری از 

 بعدازظهر در روزهای شنبه دارد.  3بح تا ص 9بعدازظهر، دوشنبه تا جمعه، و از 

های قوی استفاده کرده و گذرواژه خود را در اختیار های آنالین، اهالی آلبرتا باید از گذرواژه مثل همه حساب •

 کسی قرار ندهند. نکات مربوط به روش ایجاد یک گذرواژه قوی در سایت درخواست موجود است. 

 وجود است. ها به صورت آنالین ماطالعات جانبی از جمله ویدئوی روش کار و پاسخ به سوال  •

 

 اطالعات مرتبط 

 های ُوسع مالیدرخواست برای پرداخت  •

 ای چندرسانه

 محافظت از خود در برابر کالهبرداران  •

 

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

