
 Care and Conduct Coordinator                   
ستساعدك عىل معرفة الخيارات المتاحة لك ومعرفة الجهات 
ا لديها

ً
ي يمكنك تسجيل بالغ

 المختصة الت 
 
Email: 
INTOOSU.CareandConduct@oregonstate.edu 
Phone: 541-737-2409 
Location: ILLC Welcome Desk 

 Office of International Services                     
ن الهجرة   يمكنهم اإلجابة عن أية أسئلة تتعلق بقواني 
 
Email: OIS.Student@oregonstate.edu 
Phone: 541-737-6310 
Location: 130 University Plaza 

 OSU Public Safety                                             
 يمكنهم أن يحققوا بمشكلتك والوصول إىل المشتبه بهم
Phone: 541-737-3010 
Location: 200 Cascade Hall  

 FBI                                                        يمكنهم إيجاد
ساعة 84وإيقاف محاوالت االحتيال إذا تم اإلبالغ عنها خالل   

 
Phone: 202-324-3000 
Website: ic3.gov 

 

INTO OSU 
1701 SW Western Blvd. 
Corvallis, OR 97333 
Phone: 541-737-2464 

ي  الخدمات القانونية للطالب )تابعة لالتحاد الطالب 

ASOSU Student Legal Services) 

يمكنك االجتماع بمحامي دون دفع أية تكلفة. يرجى عمل 

 موعد. 

   340 غرفة    SECمبن  
 4165-737-541      هاتف   

asosu.oregonstate.edu /asosu/
legalservices 

تعلم كيفية التعرف عىل عمليات االحتيال واإلبالغ 
 عنها

https://international.oregonstate.edu/
crisis/scams 

 هيئة التجارة الفدرالية

 Federal Trade Commission 

يرجى استخدام الروابط التالية أو رقم الهاتف أدناه 
لإلبالغ عن عمليات االحتيال أو للتعلم عن كيف يمكنك 

 حماية أموالك ومعلوماتك الشخصية. 

 ftc.gov/scams 

 ftc.gov/robocalls 

 ftc.gov/travelscams 

 ftc.gov/complaint 

 8357-342-477-1 هاتف   

 جهات يمكنها مساعدتك

احِم نفسك 

من 

 المحتالي   

إذا قمت بالرد عىل مكالمة هاتفية 

 مشبوهة... 

اطلب من المتصل إعطائك اسمهم ورقم هاتف يمكنك  .1

عية  من خالله االتصال بهم. إذا كانت المكالمة شر

وسليمة، سيتمكن المتصل من إعطائك تلك 

  المعلومات. 

 .ال تعِط معلوماتك للمتصل

هم بأنك ال يمكنك مواصلة المحادثة معهم حت   .2 اخبى

عية المكالمة، ثم قم بإنهاء  تتمكن من التأكد من شر

 المكالمة. 

تواصل مع أي من المستشارين بالمعهد أو مع معلمتك  .3

 أو معلمك. 

من يمكنك تبليغهم 

 بمشكلتك؟



  الجهات الحكومية لن تتصل بك لتطالبك من
ا عبى اإليميل أو التلفون 

ً
ا معين

ً
خاللها بدفع مبلغ

ا
ً
 .إطالق

  الجهات الحكومية لن تقوم بأمرك باالختفاء
وقطع عالقاتك مع عائلتك أو جهة الدراسة 

ا. 
ً
 إطالق

 QR codeتعلم المزيد عن عمليات االحتيال وشاهد فيديو توضيحي من خالل الـ 

 Care and Conduct Coordinatorإذا كانت لديك أية أسئلة، يمكنك التواصل مع 

INTOOSU.CareandConduct@oregonstate.edu | 541-737-2409 

هي عمليات يمكن من خاللها شقة األموال أو المعلومات 

الشخصية من الناس من خالل الكذب عليهم أو تهديدهم 

 بأساليب غب  قانونية. 

  ؟“ scam”ماهي عمليات االحتيال 

 أنواع شائعة لعمليات االحتيال

ي 
 Phone Scamsاالحتيال التلفوب 

طة  يزعمون بأنهم جهة رسمية كالشر

، مصلحة تحصيل  FBIالفدرالية

ائب  USCIS، أو مكتب الهجرة  IRSالضن

(US Citizenship and Immigration 

Service). 

 Email Scamsاالحتيال باإليميل 
 

يرسلون رسائل غب  مرغوبة عادة ما 
تطلب منك الذهاب إىل رابط عىل 

نت. المهكرين يتمكنون من خالل  االنب 
هذا األسلون شقة معلوماتك الشخصية 

 أو وضع برامج تنصت عىل جهازك. 

االحتيال عب  انتحال الرغبة بعالقة 
 Dating Scamsرومانسية 

 
يحاولون الحصول عىل المال من خالل 

إغواء اآلخرين بوعدهم بعالقة 
 رومانسية كاذبة. 

االحتيال من خالل العمليات المالية عب  
نت  Online purchase scamsاالنبر

 
ينتحلون عملية بيع كاذبة لمنتجات أو 

خدمات حيث يقومون بشقة معلومات 
البطاقة االئتمانية ومن ثم االختفاء وعدم 
ي كنت 

حصولك عىل المنتج أو الخدمة الت 
ائها.   ترغب بشر

 عالمات المحتالين
 مالذي عليكم القيام به؟

  طة المحلية أو جهة رقم الهاتف يبدو مشابًها لرقم الشر
 حكومية

  يطالبونك بالمال من خالل الزعم بأن عليك دفعه
 لألنك قمت بعملية احتيال أو بعمليات إجرامية. 

 

  ا ويجعلونك
ً
يصورون األمر عىل أنه عاجل وهام جد

 تقلق وتحّس بأن عليك أن تقوم بالرد بعجالة. 

  يعطونك مذكرة قبضarrest warrant  عليها
 اسمك. 

  يطالبونك بعدم إنهاء المكالمة ويضون عىل عدم
ي وقت الحق. 

ن
 اتصالك بهم ف

  يستخدمون العديد من المصطلحات القانونية عىل
 lawsuit,” “federal“سبيل المثال: 

regulations,” and “visa compliance 
officer”. 

  .ي خطر
ن
ونك بأن عائلتك ف  يخبى

 

  ي
ن
طة ف يخبونك بأن األمر متعلق بمشكلة وأن الشر

 بلدك بدأت بالتدخل. 

  المتصل يرفض إخبارك باسمهم ويرفضون إعطائك
ا. 
ً
 رقًما يمكنك من خالله االتصال بهم مجدد

  .ونك بأنك قد قمت بالفوز بجائزة  يخبى

  .ال تقم بالرد عىل أرقام هاتفية غب  معروفة 

  لة
ّ
قم بإنهاء المكالمة إذا كانت المكالمة مسج

 حنر لو كانت المكالمة مسجلة بلغتك المحلية. 

  ال تعِط معلوماتك )كاسمك، عنوانك، رقم جواز
)...، ن االجتماعي ، رقم التأمي   السفر، رقمك البنكي

  عندما يسألونك “ ال”أو “ نعم”ال ترد باإلجابة بـ
 يستهدف تأكيد صحة معلوماتك 

ً
سؤاال

الشخصية. هذه خدعة للحصول عىل 
 معلوماتك. 

  من أشخاًصا لم 
ً
ال تقبل شيكات أو تقبل أمواال

تقابلهم من قبل، حنر لو كانت الشيكات 
 موجهة باسمك. 

 تذكر


