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טייערע ניו יארקער,
שווינדלערס וועלן אלע מאל פרובירן
צו לייגן זייערע הענט אויף אייער
געלט .געדענקט קיינמאל נישט
ארויס צו געבן אייער פערזענליכע
אדער פינאנציעלע אינפארמאציע
פאר מענטשן וואס פארבינדן זיך מיט
אייך ...אפגעזעהן פון וועמען זיי
ערקלערן אז זיי פארטרעטן.
אויב איר וואלט געוואלט האבן
מער אינפארמאציע איבער
פארמיידן שווינדלעריי און האלטן
אייער פערזענליכע אינפארמאציע
פארזיכערט ,ביטע פארבינדט זיך מיט
מיין אפיס.
מיט שעצונג,

אטוירני דזשענעראל
פון ניו יארק

לעטישע דזשעיס

ניו יארק סטעיט אפיס פון
די אטוירני דזשענעראל

לעטישע דזשעיס

א שווינדל וואס ווערט אלס מער און מער
געטאן נוצט דעם נאמען פון די שטייער
אמט ‘איי.אר.עס( )IRS( ’.און צומאל נוצן
זיי אויך זייער טעלעפאן נומער) ,צו גנב’ען
געלט און פערזענליכע אינפארמאציע
פון קרבנות דורך דעם טעלעפאן .די
שווינדלערס וועלן אויך נוצן ענליכע
טאקטיקן דורך אימעיל.

וויאזוי עס ארבייט
א רופער וואס פארשטעלט זיך ווי
א שטייער אמט ‘איי.אר.עס)IRS( ’.
באאמטער טענה’ט אז דער קרבן
איז שולדיג שטייער אויף צוריק ,און
דראעט מיט ארעסט ,זיצן אין טורמע
א שטיק צייט ,אדער דרייווער’ס
לייסענס רעוואקאציע ‘רעוואקעישאן’
( ,)revocationאויסער אויב דישטייערן
ווערן זאפארט באצאלט .אפט מאל
טוט דער שווינדלער נוצן ‘קאללער איי.
די .ספופינג’ ()caller ID spoofing
כדי אז אייער קאללער איי.די .קעסטן
זאל צייגן “אינטיורנל רעוועניו סערוויס”
(“ ,)”Internal Revenue Serviceאדער
אז עס זאל ווייזן דעם טעלעפאן נומער
פון די אגענטור.
געווענליך ווערט דער קרבן באפוילן
אדער ארויס צו ‘ווייערן’ געלט אדער צו
קויפן א פאראויס באצאלטע ‘דעביט
קארד’ און צוריק רופן איבער צו געבן די
‘סיריעל נומער’ (.)serial number

דער שווינדלער קען אויך:

→
→
→
→
→

סטראשען מיט ארעסט כדי איבער צו שרעקן דעם
קרבן;
צילן אויף אימיגראנטן און סטראשען מיט
דעפארטירן;
האבן אינפארמאציע וואס שליסט איין אייער
נאמען און די לעצטע פיר ציפערן פון אייער
סאשעל סעקיוריטי נומער;

אויב א שווינדלער
רופט אייך:
לאזט זיך נישט אריין מיטן רופער:
ענדערש ,הענגט אויף דעם טעלעפאן
און רופט זיי נישט צוריק.
גיט נישט ארויס קיין שום פערזענליכע
אדער פינאנציעלע אינפארמאציע.

האלטן אין איין רופן ,זיי לאזן איבער “דרינגענדע”
מעסעדזשעס און זיי ווערן אלס מער סטראשענדיג
און קריגעריש;

שיקט נישט קיין געלט דורך א ‘ווייער’
און גיט נישט קיין ‘סיריעל נומער’
( )serial numberפון א פאראויס
באצאלטע דעביט קארד.

זיי פאלגן נאך די סטראשונגען מיטן רופן און
זיך אנגעבן אלס די לאקאלע געזעץ פארסירונג,
אדער פון די ‘דעפארטמענט אוו מאטאר וויהקלס’
(.)Department of Motor Vehicles

אויב איר קלערט אז איר זענט
שולדיג שטייערן ,רופט אן די ‘איי.
אר.עס )IRS( ’.דירעקט אויף זייער
פארעפענטליכטן נומער.

די ‘איי.אר.עס )IRS( ’.וועט
קיינמאל נישט:
רופן צו פאדערן זאפארט’דיגע באצאלונג.
די ‘איי.אר.עס’ ( )IRSשטעלט צו
שריפטליכע מעלדונג איבער שטייערן און
שטראפן ‘פענעלטיס’ ( )penaltiesוואס
דארפן באצאלט ווערן ,און זי ערלויבט
אייך צו פראטעסטירן אדער צו אפעלירן
די סומע וואס מען איז זיי שולדיג.
פארלאנגן מען זאל זיי באצאלן דורכן
טעלעפאן.
סטראשען מיט באלדיגע ארעסט אדער
דעפארטירונג.

גיט אריין א באריכט איבער דעם
קאלל צו די ‘יו.עס .טרעזשורי
אינספעקטאר דזשענעראל פאר טעקס
אדמיניסטרעישאן’ (U.S. Treasury
Inspector General for Tax
 )Administrationאויף
 ,)800( 366-4484אדער tigta.gov

אין אן אנדערע סארט שווינדל,
קען א רופער ערקלערן אז
עס קומט זיך אייך א ‘ריפאנד’
( )refundפון די ‘איי.אר.עס’.
( ,)IRSאון זיי פרובירן ארויס צו
נארן פון אייך די אויפדעקונג פון
םערזענליכע אינפארמאציע –
וואס קען דערנאך גענוצט ווערן צו
באגיין אידענטיטעט גניבה.

