Kung ikaw ay nawalan ng pera bilang
resulta ng panloloko, makipagugnayan:
1.	Sa EPS at magsampa ng ulat ng
pulisya: Edmonton Police Service

PANGGAGANTSO

780-423-4567
2.	Sa mga sumusunod na taga-Kanadang
ahensiya na tagasubaybay ng
kredito upang ipaalam sa kanila ang
iyong personal na imporasyon ay na
kompromiso:

PAGPIGIL NG
PANDARAYA:

Equifax – 1-800-465-7166
TransUnion – 1-800-663-9980
Kung ikaw ay hindi nawalan ng pera,
pero pinaghihinalaan na ikaw ay tinarget

Mga tips para maiwasan
and panggagantso,
pandaraya, phishing,
at pagnanakaw ng
pagkakilanlan.

makipag-ugnay sa Canadian Anti-Fraud
Centre sa 1-888-495-8501 o
www.antidraudcentre-centreantifraude.ca
Upang matiyak kung ang hiling ng
impormasyon ay mula sa Edmonton
Police Service, tumawag sa 780-423-4567.

780-423-4567

Username

Login
Remember me

May posibilidad na ikaw o iyong
pamilya ay kontakin ng nanloloko
nagkukunwaring pulis o ibang
katawan ng gobyerno para subukang
kumuha ng pera mula sa iyo.
Maaari nilang kontakin ikaw ng iba’t
ibang paraan tulad ng sa telopono,
sulatroniko, text o social media.
Itong mga indibiduwal ay maaaring
magsalita ng iyong wika at ang
kanilang tawag ay maaaring
magmukhang taga galing sa
lehitimong pulis o numero ng
telepono ng gobyerno.

Importante sa iyo na alamin ang mga katawan ng gobyerno tulad ng Immigration
(imigrasyon), Refugees and Citizenship Canada (mga refugee at pagkamamamayan
ng Canada), ang Edmonton Police Service (EPS), ang Royal Canadian Mounted Police
(RCMP) at ibang ahensiyang pulisya:
-

AY HINDI nagbabanta ng deportasyon o aresto ng miyembro ng pamilya dahil sa hindi
pagkakabayad.

-	
AY HINDI nagdedemanda ng kaagadagad na bayad ng buwis o multa sa telepono sa
sulatroniko o galing sa social media; at
-	
AY HINDI natanggap ng BitCoin, gift cards o padala ng pera bilang porma ng
pagbabayad.
HUWAG mag bigay ng personal o bangkong impormasyon sa telepono, sulatroniko, text o
social media. Pagbigay ng itong impormasyon sa mga nanloloko ay maaaring makaresulta
sa kawalaan ng pera at/o pagnanakaw ng pagkakilanlan.

