
  

 

 Tap and go cardsبطاقات "انقر وانطلق" 

 نصائح للحفاظ على أمن بطاقاتك  

 

 : Tap and goيمكن أن تكون بطاقات "انقر وانطلق" 

 بطاقات خصم  •

 بطاقات ائتمان.  •

 

 احتفظ ببطاقاتك المصرفیة في مكان آمن.  

 

 وھذا يشمل عندما تكون: 

 في المنزل  •

 في سیارتك  •

 خارجاً للتسوق.   •

 ائتمان 

 دين

إذا كنت تعاني من ضعف السمع. إذا لم تكن حالة   106. اتصل بالرقم 000في حالة الطوارئ، اتصل بالشرطة على الرقم 

131444 ، یمكنك االتصال بالشرطة على الرقم ارئةط . 



 

 

 حقیبتك: ال تترك محفظتك أو  

 لوحدھا •

 في سیارتك  •

 في عربة التسوق الخاصة بك.   •

 

 ال تدع أي شخص آخر يستخدم بطاقاتك. 

 

 إذا فقدت بطاقاتك، يجب أن تخبر مصرفك على الفور. 

 

 إذا ُسرقت بطاقاتك، يجب أن تخبر: 

 المصرف الخاص بك  •

 الشرطة.  •

  

إذا كنت تعاني من ضعف السمع. إذا لم تكن حالة   106. اتصل بالرقم 000الرقم في حالة الطوارئ، اتصل بالشرطة على 

131444، یمكنك االتصال بالشرطة على الرقم ارئةط  

 مصرف 

 مصرف 



 

 نصائح ألصحاب األعمال 

 

 سھلة االستخدام.  Tap and Goبطاقات "انقر وانطلق" 

 

 قد يحاول بعض األشخاص استخدام بطاقات النقر واالنطالق
 . عملیة احتیال  ارتكابل  

 

عندما يقوم شخص ما بعملیة احتیال، فإنه سیكذب علیك حتى يتمكن  
 من سرقة أموالك. 

 

 انتبه عندما يدفع العمالء عن طريق البطاقات، خاصًة إذا كان: 

 يبدو عصبیا •

 في عجلة من امره.   •

ضعف السمع. إذا لم تكن حالة  إذا كنت تعاني من  106. اتصل بالرقم 000في حالة الطوارئ، اتصل بالشرطة على الرقم 

131444، یمكنك االتصال بالشرطة على الرقم ارئةط  



 

 

 يمكنك أن تطلب من العمیل أن يظھر لك اثباتاً على ھويته إذا كنت: 

 تعتقد أنھم يتصرفون بشكل غريب  •

 لست متأكدا •

 تعتقد أنھم ربما يستخدمون  •
 بطاقة شخص آخر. 

 

تعتقد أن أحد العمالء يقوم بعملیة احتیال، فیجب علیك إخبار  إذا كنت 
 الشرطة. 

 

 تأكد من محافظتك على سالمتك. 

 

 سالمتك أھم من المال.  

إذا كنت تعاني من ضعف السمع. إذا لم تكن حالة   106. اتصل بالرقم 000في حالة الطوارئ، اتصل بالشرطة على الرقم 

131444، یمكنك االتصال بالشرطة على الرقم ارئةط  



 

 مع من یمكنني التحدث؟

 

 في حالة الطوارئ، يمكنك االتصال بالشرطة على: 

000 

 

 يمكنك أيًضا االتصال بالشرطة إذا لم تكن حالة طوارئ على الرقم: 

131444 

 

إذا رأيت شخًصا   Crime Stoppersيمكنك االتصال بـ (مانعي الجريمة) 
 يفعل شیًئا مريبًا. 

 

 على:   Crime Stoppersيمكنك االتصال بـ (مانعي الجريمة) 

1800333000 

 

 

أنشأت مجموعة الوصول إلى المعلومات وثیقة القراءة السھلة ھذه باستخدام 
صور فوتوغرافیة وصور مخصصة. ال يجوز إعادة استخدام الصور دون إذن. ألي 

 استفسارات حول الصور، يرجى زيارة

www.informationaccessgroup.com . 3543إقتباس الوظیفة رقمD 

 

إذا كنت تعاني من ضعف السمع. إذا لم تكن حالة   106. اتصل بالرقم 000في حالة الطوارئ، اتصل بالشرطة على الرقم 

131444، یمكنك االتصال بالشرطة على الرقم ارئةط  

http://www.informationaccessgroup.com/
http://www.informationaccessgroup.com/

	بطاقات "انقر وانطلق" Tap and go cards
	نصائح للحفاظ على أمن بطاقاتك 
	نصائح لأصحاب الأعمال
	مع من يمكنني التحدث؟

