
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 مل الخاصة بك ئتمانأو بطاقة اإل بنكيال ككشف حساب إذا

يتم  أنه منللتأكد  المصدرب إتصل، في الوقت المحدد صلت

 . الصحيح إلى العنوان إرسالها

 طلب تقديمتم  قدمعرفة ما إذا كان مكتب البريد لب أيضا تصلإ

 البيانات تحويل أو ةسرق لصلل يمكن سمك.بإ العنوان تغيير

 .نشاط غير قانونيخاا  إل

 سرقة الهويةضحية ل انت كنتإذا 

 علي الاورعلى  هيوستن إدارة شرطةب تصلإ 

 :الرقم
 713-884-3131 

 علي االئتماني تقاريرل بالوكاالت التالية تصلإ : 
 (Trans Union)  ترانس يونين

 1-800-680-7289 www.tuc.com 

 

CSC  لإلحتيال (CSC Fraud) 

 1-800-272-9281 www.csccredit.com 

 
 (Equifax)إكويفاكس 

 1-800-525-6285 www.Equifax.com 

 

 (Experian)  إكسبيريان

  1-888-397-3742 www.experian.com 

 

-877-1 علياالتحادية  جنة التجارةبل إتصل •

IDTHEFT 

 الخاصة بك تقرير االئتمانيال راجع •

 كل من يتطلب  (FCRA)قانون اإلبالغ عن االئتمان العادل

مجانية من  نسخة لكتوفير وطنية  المستهلك تقارير شركات

 12 مرة واحدة كل، بناء على طلبك االئتماني الخاص بك، تقرير

 شهرا.

1-877-322-8228 

www.annualcreditreport.com 

 

 

9-1-1طوارئ   

 شرطة غير الطوارئ

713-884-3131 

المحلية تكشرط بقسمعامة، اتصل المعلومات لل  
(الواردة أدناهأرقام )  

 أو

علي الشؤون العامةل باتص  
713-308-3200 

 لمزيد من المعلومات، زور موقعنا

www.houstonpolice.org 

 أقسام شرطة هيوستن

بوش –مطار  281-230-6800  

هوبي –مطار  713-845-6800  

 مركزي 713-247-4400

 كلير اليك 281-218-3800

 الجانب الشرقي 713-928-4600

 كينغ وود 281-913-4500

 الغرب األوسط  832-394-1200

 شمال 281-405-5300

 شمال شرقي 713-635-0200

 شمال غربي 713-744-0900

 وسط الجنوب 832-394-0200

 جنوب جيسنر 832-394-4700

 الجنوب الشرقي 713-731-5000

 الجنوب الغربي 713-314-3900

 العمليات الخاصة 832-394-0000

 الجانب الغربي 281-584-4700
 

 سرقة

 الهوية

 هيوستن الحفاظ على

 آمنة

http://www.tuc.com/
http://www.csccredit.com/
http://www.equifax.com/
http://www.experian.com/
http://www.houstonpolice.org/


 

 

 

 

 

 وبطاقات  الشخصية المالية المعلوماتتقليل كمية ب قم

 السركلمات  قلب ظهر عن احفظئتمان التي حملها. اإل

 حملهمبدال من  (PINS) الشخصي التعريف وأرقام

 معك.

  الحفاظ على المعلومات المالية الشخصية في مكان آمن

 التخلصقبل  التعريفية المعلوماتبتمزيق  قمفي منزلك. 

 .منها

  تذكر أن عشوائينال تعطي معلومات حساسة لمتصلين .

أرقام  منكطلب تالمشروعة لن  الشركاتمعظم 

 مصرفي.الحساب الجتماعي أو الضمان اإل

 الشخصي التعريف إدخالك أرقامدك عند ي إحجب 

(PINS)  ماكينات الصرف االلي )الخاص بك في 

ATM  )طويلة اللمسافات امكالمات  ئكأو عند إجرا

. خذ إيصاالت بطاقات االئتمان الخاصة إتصال ببطاقة

 قم. (ATM) وإيصالها ماكينات الصرف االليبك 

 .منها التخلصقبل  بتمزيقها

 التيئتمان جديدة أو االجديدة أو بطاقة الالشيكات  إستلم 

البنك الذي تتعامل معه بدال من  منإعادة إصدارها  تم

رقم  بطباعة تسمح الإلى منزلك.  إرسالهاجعلهم 

الرخصة أو رقم الضمان االجتماعي الخاص بك على 

 الشيكات الخاصة بك.

 الخاصة بك كل عام بحثا  يئتماناإل التقريرمن  تحقق

 .ةعادي غيرنشاط  عن عالمات

  رقم الضمان االجتماعي الخاص  عن الكشفالحد من

فقط  بإعطائه قم بك ومعلوماتك الشخصية من خالل

 .ة قصويذلك ضرورلعندما يكون 

  ال تعطي معلومات شخصية عبر الهاتف، عبر اإلنترنت

تصال أو اإلب انت بادرتأو عن طريق البريد إال إذا 

 .بالثقة جديرة الشركة أن منمتأكدا 

 سجالت محتويات  من مكررة سخةبنحتفاظ اإل

 محفظتك.

 ضعها تالبريد من مكان آمن. ال  فيمدفوعات ال أرسل

 يتم أنفي صندوق البريد الخاص بك حيث يمكن 

 .تهاسرق

 

 

 معلومات الالحصول على  - يد شنطةمحاظة أو  سرقة

 اليد شنطةسرقة محفظتك أو  خالل منشخصية ال

 .بك الخاصة

 الحصول على  - الطريق السريع للمعلومات

 عبر اإلنترنت. بها أنت تشاركالمعلومات التي 

 اللصوص  يقوم عندما – الشخصية وإنتحال الغش

 عمال تجارية مشروعة وأل األصل شبه مواقع بنصب

الشخصية عن  همخداع المستهلكين في إدخال معلومات

طريق إرسال رسائل البريد اإللكتروني التي تحذرهم 

 إليها الوصولنتهاء أو تم بأن حساباتهم على وشك اإل

 قانوني. ربشكل غي

 سرقة الهوية تحذير عالمات

 البيانات المصرفية بطاقات االئتمان وال حساب كشف

 .الوصول عن فجأة تتوقف الشهرية

 مع تتطابق ال ألسباب االئتمان منحك رصيد رفض 

 .وضعك الماليل فهمك

 ال تعرفها من شركات فواتير البدء في الحصول على. 

 للحصول  الدائنين أو وكاالت جمع مكالمات من تتلقى

 .محدث هو أو لم يكن لديك على حساب

 تقرير االئتمان  على غير عادية إدخاالت الحظت

 .الخاص بك

 بها انت تقملم  سحبب المالية بيانات الحسابات تشير. 

 و رفضأقبول  تملقد  بأنه ليبلغك دائن من اتصال تلتقي 

 بيانات بطاقة يصلك، أو. بطلبه تتقدم لم أنت ائتمان

 .كن لديكتلم  لحسابات ئتمانإ

 سرقة الهوية منع

 رقم الضمان االجتماعي الخاص بك. تذكر  قم بحماية

هذه هي الخطوة األكثر أهمية. هذا هو المفتاح لتقرير 

 قمئتمان الخاصة بك والحسابات المصرفية. اإل

 .ة قصويذلك ضرورلفقط عندما يكون  بإعطائه

أنواع  لجميع يستخدم شائع هو مصطلح الهوية سرقة

 شخص بطريقة غير شرعية علي يحصل التي الجرائم
آخر ويستخدمها بطريقة ما  شخصل يةشخص بيانات 

لتحقيق مكاسب  عادة الغش والخداع، على تحتوي

 الجرائم هي واحدة من سرقة الهوية. قتصاديةإ
أمريكا في األسرع نموا  

 سرقة الهوية رتكبت كيف

 تدخليراقبك  -التلصص من فوق أكتاف األشخاص 

 في بطاقة هاتفية، وبطاقات االئتمان، وأرقام األرقام

 .ATM ال

 سرقة الملفات الشخصية  - التجارية السجالت سرقة

 أو عميل، بها أنتمن الشركات أو المؤسسات التي 

 الخموظف  أومريض، 

 كشركة شرعية أو وكالة حكومية  اإلدعاء - غشال

للحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بك. 

 هذا يحدث غالبا من خالل البريد اإللكتروني.

 تأسيس خدمة الهاتف  - الهاتف عبر اإلحتيال

 سم شخص آخر.أي لمحمولا

 بطاقات االئتمان سرقة أرقام – االحتيال اإللكتروني 

يتم مسحها ضوئيا  في الوقت التي البنكية والبطاقات

ستخدام إلدفع ثمن شراء، وذلك ب الجهاز في إدخالها/ 

سم إجهاز جمع البيانات الخاصة معروف ب

 ".المحتال"

 المرور – القمامة في شخصية معلومات عن البحث 

أو سلة المهمالت من الشركات للحصول  تكقمامب

على نسخ من الشيكات وبيانات بطاقة االئتمان / 

 البنك أو غيرها من السجالت.

 سرقة البريد للحصول على بطاقات  - سرقة البريد

البطاقات اإلنتمان  حساب كشفأو  ن جديدةئتماإ

 معلومات تغيير الضرائب وكذلك بياناتو ،والبنكية

 .بالتزويرالعنوان 

 

 


