
 

اعد قو اعرف و تتبع

نبااليا  

  اعرف

 الصحي التأمين وبطاقات المحمولة والهواتف النقدية البطاقات

 أو بها التبرع أو بيعها يمكن ال حكمها في وما الطالب وبطاقات

 شخص من استعارتها أواخذها  أو شراؤها يمكن وال إقراضها

.آخر  

 تتبع

 بدوام وظائف لتنفيذ أشخاص عن اإلجرامية الجماعات تبحث 

.فيذنوسهلة الت األجر قصير عالية  

بها القيام عليك يجب الالتي  وظيفةال   

صناديق التخزين  من األمتعة خذا   

.آخر لشخص المصرفية البطاقة من األموال سحب   

.آخر شخص شقة في اآلخرين أشياء استالم   

ائم.جر كلها هذه   

.أبدًا هذا تفعل أال يجب   

.ان تقوم بذلك عليك يجب فال ،ت دعوتكتم لو حتى   

 

 اعرف
.بها القيامك يمكن ال جزئي بدوام ائفوظ هناك  

 بسيط عمل مقابل المال من الكثير تجلب التي وظيفةلل أن يمكن 

 عضًوا الشخصأن تجعل من  ، علمان ت دون ، ما مرحلة في

.إجرامية جماعة في  

 

  تتبع

 أو التوفير دفاتر أو المصرفية بالبطاقات التبرع أو بيع يمكنك ال

.شخص السيم اليت بطاقا مع) المحمولة الهواتف  

.الشرطة قبل منبائع والمشتري ال من كل على القبض سيتم   

 الذهاب يرجى ، اآلن بعد تستخدمه ولن وطنك إلى تعودعندما 

 ل "كاياكو" ) انهاءوق المحمول الهاتف متجر أو البنوك أحد إلى

(.العقد  

 بطاقة أو الصحي التأمين بطاقة اخذ أو اعطاء لك يجوز ال 

.آخرين أشخاص بطاقات تستخدم أال يجب.  الطالبية الهوية  

.صديقك منك طلب لو حتى ، هذا تفعل ال   
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  اعرف

ال  التي األشياء تأخذ ال.  ثمنها دفع دون المتجر من أشياء تأخذ ال

 أشياء ، قد سقطت من اشخاص اخرين التي األشياء ،تخصك 

.جريمة يكون أن يمكن هذا.  الغرباء  

.المتجر من البضائع سرقة يمكنك ال   

 

  تتبع

.اآلخرين أشياء سرقة يمكنك ال  

:مثل أفعال فإن ، نفسك تسرق لم لو حتى   

،جعل البائع او الموظف ال يالحظ اذلك   

مسروقة أشياء حمل    

.ذلك إلى وما ، الهروب على ما شخص مساعدة   

.جريمة يسرق من ومساعدة   

.ما شخص تركها آخر شخص دراجات استخدام يمكنك ال   

  لنفسك. ما شخص أسقطها التي االغراض على اخذ يمكن ال 

.الشرطة مركز إلى خذهم  

 

  اعرف

المزورة اإلقامة بطاقة  

تمتلكها أن كيمكن ال   

شراؤها  يمكنك ال   

تزويرهاك يمكن ال   

.هااستخدام كيمكن ال   

 

  تتبع

.القيمة الوثائق أحد هي بك الخاصة اإلقامة بطاقة  

 أو مزيفة إقامة بطاقة امتالك األحوال من حال بأي يجوز ال 

.استخدامها أو تزويرها أو شراؤها  

.هذا بسبب الشرطة تعتقلك سوف   

ما لشخص االجتماعية الشبكات على منشوًرا حتى رأيت إذا   

يبيع    

شتريي   

.األحوال من حال بأي شراؤها يجب وال ، مزورة إقامة بطاقة   

.بك الخاصة اإلقامة بطاقة على مكتوب هو ما تعديل يمكنك ال   

 

 اعرف 
 عمليات إجراء يمكنك فال ، ما شخص طلب منك إذا حتى

 بطاقة واسم رقم باستخدام اإلنترنت عبر المتاجر في شراء

 المحمول الهاتف عبر الدفع خالل من أو ، آخر شخص ائتمان

.لشخص اخر  

 

 

 تتبع

 على المعروضة جزئي بدوام الوظائف من الكثير هناك 

.جريمة تصبح أن يمكن والتي ، االجتماعية الشبكات  

 يمكنك ال التي جزئي بدوام للوظائف المختلفة األنواع بين من 

 من العديد هناك ، التسوق طريق عن إال المال كسب فيها

.جريمة تعتبر التي الوظائف  

 القبض سيتم ، جريمة يعتبر والذي ، الجانبي العمل هذا مثل في 

.الشرطة قبل من يتسوق كان الذي الشخص على  

 بطاقات وأسماء أرقام باستخدام شراء عمليات إجراء يمكنك ال 

.آخرين بأشخاص الخاصة االئتمان  

 عليك يجب فال ، بذلك القيام األصدقاء أحد منك طلب إذا حتى 

 واسم رقم باستخدام شراء عمليات إجراء األحوال من حال بأي

.آخر شخص ائتمان بطاقة  

 

  


