
 

 عوام درجہ بندی: 

 ریلیز نیوز 
 جعل سازوں سے خود کو محفوظ رکھیں

   2023جنوری،  20

کہ وہ سستی ادائیگیوں کے بارے  اگر البرٹا کے رہائش پذیر افراد ایسا متنی پیغام موصول کریں جس میں یہ دعوٰی کیا جائے

 میں حکومت کی جانب سے بات کر رہے ہیں تو انہیں ہوشیار رہنا چاہیئے۔ 

البرٹا کی حکومت نے ایسے متنی پیغامات کی رپورٹس موصول کیں جن میں البرٹا کے غیر مشتبہ افراد بشمول بزرگ افراد  

ارگٹ شدہ ریلیف ادائیگیوں کے اہل ہو سکتے ہیں۔ دھوکہ دہی  اور ان خاندانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی کوشش کی گئی جو ٹ

کے ایک پیغام میں، لوگوں کو خودکار بینک کی ادائیگیوں کے لیے رجسٹر کرنے کی غرض سے ایک لنک پر کلک کرنے  

 کا کہا جاتا ہے۔ 

غام نہیں بھیجے گی البرٹا کی حکومت کبھی بھی آپ کو بال وجہ آپ کی ذاتی معلومات حاصل کرنے کی غرض سے کوئی پی

 اور نہ ہی آپ کو کالز کرے گی۔ 

"البرٹا کی حکومت کسی بھی حالت میں سستے پروگرام کے لیے معلومات کی درخواست کے حوالے سے ای میلز یا پیغامات  

گ کے صارفین کو متنی پیغامات یا ای میلز کے لنکس پر کبھی بھی کلک نہیں کرنا چاہیے یا ذاتی یا بینکن نہیں بھیجے گی۔

 حوالے سے معلومات فراہم نہیں کرنی چاہیئں۔” 

 (، وزیر برائے ٹیکنالوجی اور جدت  Nate Glubishنیٹ گلبش )

النچ کیا گیا۔  جنوری کو سستی ادائیگیوں کے لیے ایک محفوظ، آن الئن ایپلیکیشن پورٹل 18حکومت کی جانب سے 

وصول  100سال سے کم عمر ہر وابستہ بچے کے لیے فی ماہ $ 18سے کم گھریلو آمدنیوں کے حامل خاندان  $180,000

سال یا اس سے زائد عمر کے وہ بزرگ افراد بھی ماہانہ ادائیگیوں کے لیے درخواست دے سکتے  65کرنے کے اہل ہیں۔ 

 ہے اور وہ البرٹا سینئرز کے وظائف حاصل نہیں کرتے۔سے کم  180,000ہیں جن کی گھریلو آمدنی $

جو کوئی بھی آن الئن درخواست نہیں دے سکتا وہ کسی بھی رجسٹری ایجنٹ یا البرٹا کے معاونتی سینٹر کے ذریعے ذاتی 

 .طور پر درخواست دے سکتا ہے

کار طور پر ادائیگیاں وصول کریں گے البرٹا کے وہ رہائش پذیر افراد پہلے ہی پروگرام کے لیے رجسٹر شدہ ہیں اور خود

(، انکم سپورٹ یا البرٹا سینئرز کے وظائف کے ذریعے وظائف یا  AISHجو سخت معذور افراد کے لیے گارنٹی شدہ آمدنی )

 ( کے پروگرام کے ذریعے سروسز حاصل کرتے ہیں۔PDDنشوونما کی معذوریوں کے شکار افراد ) 

 فوری حقائق 



 

 عوام درجہ بندی: 

پذیر افراد کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ پورٹل پر الگ ان کر کے اپنی سستی ادائیگیوں   البرٹا کے رہائش •

 کے لیے درخواست دیں یا ان کا اسٹیٹس چیک کریں۔

اگر آپ کسی غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو جعل سازی کا نشانہ بنایا گیا ہے،  •

پر کال کے ذریعے خدشات کی 850-495-888-11کو آن الئن یا  کینیڈین اینٹی فراڈ سینٹرتو پولیس اور 

 رپورٹ کریں۔ 

پر شناخت کی چوری اور صارفین سے متعلقہ جعل سازیوں کو  صارف اور کاروباری تجاویز کے صفحے •

 پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ alberta.caکی شیٹس اور دیگر ذرائع روکنے کی غرض سے تجویز  

سستی ادائیگی کی درخواستوں میں مدد حاصل کرنے کی غرض سے، البرٹا کے رہائشی درج ذیل کام کر  •

 سکتے ہیں:

o  پر کال کر سکتے ہیں۔ 2789-643-844-1تصدیق شدہ اکاؤنٹ کی معاونتی الئن کو 

o  پر کال کر سکتے ہیں۔.9955-644-844-1سستے عملی منصوبے کی معلوماتی الئن کو 

o  سے زائد زبانوں میں معاونت حاصل کرنے کی غرض سے ذاتی   100مقامات اور  50بال معاوضہ

طور پر کسی بھی رجسٹری ایجنٹ یا البرٹا معاونتی سینٹر کا دورہ کر سکتے ہیں۔ درخواست کی مدت 

بجے تک توسیع شدہ اوقات کی فراہمی کر  8بجے سے رات  4:30سپورٹس شام  کے دوران، البرٹا

 بجے تک۔ 3بجے سے دوپہر  9رہا ہے۔ پیر سے جمعہ، اور ہفتے کے دنوں میں صبح 

تمام آن الئن اکاؤنٹس کی طرح، البرٹا کے رہائش پذیر افراد کو چاہیئے کہ وہ مضبوط پاس ورڈز کا استعمال  •

کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ایپلیکیشن سائٹ پر ایک مضبوط پاس ورڈ کی تخلیق  کریں اور اپنا پاس ورڈ

 کے طریقے کے حوالے سے تجاویز دستیاب ہیں۔

 ویڈیو بنانے کے طریقے اور سواالت کے جوابات کے حوالے سے اضافی معلومات آن الئن دستیاب ہیں۔ •

 متعلقہ معلومات 

 سستی ادائیگیوں کے لیے درخواست دیں  •

 ملٹی میڈیا

 جعل سازوں سے خود کی حفاظت کرنا •

 

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

