Date: April 2016
Re:
Immigration and Canada Revenue Fraud
تقلب به اسم اداره مهاجرت و یا اداره دارایی کانادا
طی ماههای اخیر ،تلفنهای زیادی مبنی بر درخواست پول  ،جریمه و یا مالیات به بعضی افراد صورت گرفته است .تماس گیرنده ادعا میکند که
از طرف اداره مهاجرت  ،پناهندگان و سیتیزن شیپ کانادا و یا اداره دارایی کانادا تماس میگیرند.
اطالعات زیر به منظور پیشگیری از صدمات احتمالی این تماسها تهیه شده است.
IRCC
اداره مهاجرت  ،پناهندگان و سیتیزن شیپ کانادا
این اداره برای جمع آوری پول یا جریمه برای جلوگیری از اخراج شما هرگز تماس تلفنی نمیگیرد و هرگز درخواست انتقال پول از طریق
کردیت کارت و یا موسسه های خصوصی مالی نمیکند.
)(Western Union or Money Gram
این اداره تحت هیچ شرایطی برای دستگیر کردن افرادی که پول نداده اند از آژانسهای قانونی برای تهدید شما استفاده نمیکند.
اگر هر شک یا نگرانی در این مورد دارید  ،اسم شخص را بپرسید و تاکید کنید آیا تلفن ازطرف این اداره با شماره زیر میباشد:
IRCC Call Centre: 1- 888- 242- 2100
اگر فرد مزبور واقعا از این اداره باشد از تاکید و پرسش شما ناراحت نخواهد شد.
CRA
اداره دارایی کانادا
این اداره ممکن است برای درخواست بدهی مالیاتی شما و یا سایر مسایل مالیاتی تماس بگیرد .همیشه نامه کتبی قبل از تلفن ارسال نمیشود .اما
اگر این اداره برای مطالبه بدهی شما تماس میگیرد حتما قبل از تماس  ،نامه ارزیابی مالیاتی شما صادر شده است.
این اداره از شما میخواهد بالفاصله بدهی خود را بپردازید اما به شما این اختیار را میدهد که از سیستم بانکی آنالین استفاده کنید و یا اجازه
برداشت اتوماتیک بدهید .از شما نمیخواهد که از کردیت کارت و یا موسسه های مالی خصوصی استفاده کنید.
)(Western Union or Money Gram
این اداره از شما اطالعات گذرنامه یا کارت بیمه سالمتی یا گواهینامه رانندگی را نمیپرسد.
این اداره هرگز اطالعات شخصی شما را روی دستگاه پیامگیر نمیگذارد و از شما نمیخواهد که روی پیامگیرتلفن ،اطالعات شخصی بگذارید.
اگر هر شک یا نگرانی در این مورد دارید  ،اسم شخص را بپرسید و مستقیما با تلفن زیر تماس بگیرید و از صحت مکالمه و مبلغ بدهی
اطمینان حاصل کنید.
CRA Tel: 1-800-959-8281
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