GIAN LẬN VÀ LỪA ĐẢO
Cảnh báo lừa đảo
Gần đây, chúng tôi đã được cảnh báo về những cuộc điện thoại lừa đảo, tự nhận mình là nhân
viên của Bộ Nội Vụ Úc, yêu cầu một khoản tiền để xét duyệt hồ sơ xin thị thực.
Đối tượng sẽ tự nhận mình là nhân viên của Bộ Nội Vụ Úc, và thường không dùng tên đầy đủ
để giới thiệu bản thân. Số điện thoại có thể hiện lên giống như một số điện thoại chính thống.
Bộ Nội Vụ Úc sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng nộp một khoản tiền nào qua điện thoại.
Nếu Quý khách được một ai đó tự xưng là từ Bộ Nội Vụ Úc gọi đến và yêu cầu một khoản tiền,
vui lòng thông báo cho chúng tôi thông qua “Thông báo trực tuyến về vấn đề Nhập cư và Quốc
tịch”
http://www.homeaffairs.gov.au/about/contact/report-suspicious-activities-behaviour
Lừa đảo là một hành vi có mục đích nhằm chiếm đoạt tiền bạc, tài sản hoặc thông tin cá nhân
từ người bị hại hoặc bao gồm những mục đích không trung thực khác.
Lừa đảo có thể diễn ra dưới nhiều hình thức - qua thư tay, thư điện tử, điện thoại hoặc qua
mạng. Một số hành vi lừa đảo có thể dễ dàng bị phát hiện, trong khi những hành vi khác có thể
được thực hiện thành công.
Thông tin tại trang này nhằm mục đích giải thích cách Quý khách có thể tự bảo vệ bản thân khỏi
các hành vi gian lận và lừa đảo liên quan đến vẫn đề Nhập cư. Người khác có thể đưa cho Quý
khách những thông tin sai hoặc không chính xác để lừa gạt Quý khách. Chúng tôi nhận thức
được có rất nhiều tội phạm trên thế giới muốn sửa dụng hành vi lừa đảo liên quan đến vấn đề
Nhập cư và Thị thực như một hình thức để chiếm đoạt tiền từ người khác. Thỉnh thoảng, những
tên tội phạm này sẽ sử dụng tên của chúng tôi để khiến câu chuyện của chúng hợp pháp hơn.
Quý khách có trách nhiệm cảnh giác và cẩn thận để tránh bị lừa đảo.

