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ንቕሓት ፡  ካብ ምትላልን ምጥፍፋአን 

 

ሓጺር መግለጺ፥ 

ኣባላት ኣብ ገለ ማሕበረሰባት ዘታሉሉን ዘጠፋፍኡን ብመንገዲ ኢመይላትን ቴሌፎናትን ካብ መንግስቲ 

ካናዳ ይቕበሉ አዮም። 

A scam (ስካም) ማለት   ዘይቅኑዕ ኣገባብ ገንዘብ ይኹን ካልአ ነገራት ክትወስድ ምፍታን ኢዩ። አቶም 

ዘጠፈፋኡ ውልቀሰባት ዘይኡሙናት ክንሶም ነፍሶም ከም ኡሙናትን ቅኑዓትን ብምውካል  ገንዘብን ናይ 

ውልቀ ሰባት ሓበሬታን ብሓሶት ይሰርቁ። 

መንግስቲ ካናዳ  ኣንጻር አዞም ሰባት ማለት ብሓሶት መታለልቲ ብኸመይ ከም አንከላኸሎምን 

አንጥንቅቐሎምን ዝብል  ሓደ መምርሒ  ቅጥዒ ኣውጺኡ ኣሎ። 

 

ዘጠፋፍኡ/ ዘታልሉ ሰባት ምልላይ፦ 

ገል ሰባት 1-866 ቁጽሪ ክድወሎም ይኽአል፣ አቲ ደዋሊ ካብ መንግስቲ ከም ዝደወለ ብምምሳል ናይ 

ብሕትን ገንዘባዊን  ሓበሬታታት ክሓትት ይኽአል። 

ኣጠፋፋአቲ ኪኢላታት፥ 

 ናይ መንግስቲ ተወከልቲ ብምምሳል አቲ ገንዘብ ዝብልዎን ዝሓትዎን አንተዘይ ኣቕሪብካ ብፖሊስ 

ወይ ድም ብኢሚግራሽን  ስጉምቲ ክውሰድ አዩ አንዳበሉ ከፍራርሑ ይፍትኑ። 

 ቀረባ ቤተ ዘመድ  ኢና አንዳበሉ ንሕክምና ምኽፋል ከም ዝተሸገሩ ብምምሳል ከደናግሩ  ይኽአሉ። 

ካልአ ዓይነት ምትላል’ውን 

 ንገዛኻ ንኸጽርዩ ወይ ድማ ከምክኑን አንዳበሉ  ወይ  ናይ ካቪድ-19 መርመራ ንገብር  

ኣማሓደርቲ ( ተወከልቲ ) አና አሎም ገዛ ብምአታው ንብረትን ንዋትን ካብ ገዛ ክሰርቁ 

ይኽኡሉ። 

 ሓደ ሰብ ብፍቓዱ/ዳ ክልኣኸካ/ኪ ኢሉ  ካብኻ/ኺ ጥረ ገንዘብ፣ ካርድ ውሲዱ/ዳ ከይተመልሰ 

ስቕ ምስ ዝብል። 

 



መንግሲቲ  ካናዳን፣ ኢሚግረሽን፣ ስደተኛታትን ዜግነትን ኢሚግራሽን ካናዳ፣ CRA፣ ክፍሊ ፖልስን፣ 

ካልኦት መንግስታውያንን ናይ ሕጊ ኣማሓደርትን ብፍጹም፥- 

 ናይ ውልቂ ሓበሬታ ( ንኣብነት፦ ሶሻል ኢንሹራንስ ናምበር) ብ ኢመይል ወይ ድማ ብተሌፎን 

ኣይሕቱን 

 ናይ ውልቂ ገንዘባዊ ሓበሬታ ( ኣብነት፣ ክረዲት ካርድ፣ደቢት ካርድ፣ ባንክ ሕሳብ ሓበሬታ) ብ 

አሚይል ኮነ ብቴሌፎን ኣይሓቱን 

 ቅልጡፍ ክፈል/ሊ ዝብል ጠለብ ኣይሓቱን 

 ብኢመይል መልአኽቲ ምስ መጸካን/ኪን   ውይ ቴለፎን ምስ ተደወለካን/ክን ቅሉጡፍ  ስጉምቲ  

ኣይወስዱን 

 

ከማይ ጌርና ንከላኸሎ፡ 

ብ ኢመይል፣ ቴሌፎን አንተተደዊሉና ወይ ድማ ካብ ሓደ ዘይንፈልጦ ሰብ ገዛኻ አንተመጸ ናይ ውልቅኻ/ኺ 

ሓበሬታን ወይ  ቅልጡፍ ክፈል/ሊ ዝብል ጠለብን ምስዝመጽአ፥- 

 ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባኻ/ኺ ኣይትሃብ 

 ኢመይል አንተመጸ ደምስሶ፣ ቴሌፎን ዝተደወለ ምዕጻው፣ ዘይትፈልጦ/ጥዮ  ጋሻ ገዛ ኣይተአቱ/ዊ 

 ንመንግስቲ ወኪል ክንረኽቦም አንተደሊና በቲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህብሉ ክንረኽቦም ንኽአል 

ንኣብነት 

1. ክፍሊ ኢሚግረሽን በቲ ናትና ዌብ ፎርም ምስ ሰደድና ክንረኽቦም ንኽአል 

2. CRA ድማ 1-800-959-8281 ደዊልና ንረኽቦም 

 

መንግስቲ ካናዳ አዘን ዝስዕባ  ናውቲ ኣዳልዩ፡ ንሓደስት መጻአተኛታት ካብ አንታይ ዓይነት ስርቅን 

ምጥፍፋአን ክጥንቀቑ ኣለዎም? <ካናዳውያን ማአከል ጸረ ስርቂ/ምትላል> ወብሳይት 

“What kinds of fraud should newcomers to Canada watch out for?” and “Canadian Anti-Fraud Centre” 

websites 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/protect-fraud/newcomers.html
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-eng.htm

