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اإلبالغ عن السرقة اإللكترونية للمخصصات
 التعليمات: قم بتعبئة هذا النموذج بالكامل وإرساله إلى مسؤول ملفك في المقاطعة. قد يؤدي أي تأخير في إكمال

 و/أو إرسال هذا النموذج إلى تأخير معالجة عملية التعويض الخاصة بك.

تعليمات اإلبالغ عن السرقة اإللكترونية للمخصصات:
 إذا كنت تعتقد بأنك ضحية سرقة إلكترونية لمخصصاتك التي يتم تحويلها إلكترونًيا )EBT(، اتصل على الرقم المجاني لخدمة

.California EBT العمالء التابع لقسم 
تتوفر خدمة زبائن EBT خالل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع. 1-877-328-9677 • 

 TTY:  1-800-735-929 (خدم اتالإتص العبر الكتابة للصم/ضاعف السم)ع

• 

يمكن تعويض مخصصات EBT الخاصة بك إذا:
•       كانت بطاقة EBT معك عندما تمت سرقة المخصصات من حساب EBT الخاص بك.

ما زلت تحتفظ ببطاقة EBT التي تم استخدامها في السرقة اإللكترونية وتسلمها إلى إدارة الخدمات االجتماعية في مقاطعتك. • 
اتصلت بالخط الساخن لخدمة العمالء التابع لقسمCalifornia EBT وأبلغت ممثل خدمة العمالء عن مخصصات نقدية •  
 مفقودة. سيعطيك قسم خدمة العمالء رقًما لمطالبة النزاع. اكتب هذا الرقم على نموذج اإلبالغ عن السرقة اإللكترونية 

.EBT 2259 للمخصصات
قدمت بالًغا للشرطة حول مخصصات معونتك النقدية المسروقة. لست ُملزًما بتقديم تقرير للشرطة إذا كانت مخصصات •  

 المواد الغذائية فقط هي المسروقة.
قمت بتعبئة النموذج EBT 2259 وقدمته إلى عامل المقاطعة. • 

كتبت رقم تقرير الشرطة ___________________________________  الخاص بمخصصاتك النقدية المسروقة على نموذج  •  
EBT 2259 أو أخبرت موظف المقاطعة لماذا ال يمكنك تقديم تقرير للشرطة.

كانت بطاقة EBT المستخدمة في السرقة معك عندما ُسرقت المخصصات من حساب EBT الخاص بك، وقدمت عن •  
  قصد رقم بطاقة EBT ورقم التعريف الشخصي )PIN( لطرف ثالث غير مصرح له ظننت أنه بائع متعاقد مع 

 خدمات EBT أو بائع تجزئة معتمد أو جهة حكومية، ولكن ليس أكثر من مرة واحدة في فترة 36 شهًرا 
للمخصصات النقدية وال أكثر من مرتين في ستة أشهر للمخصصات الغذائية. هذا ُيدعى في السابق باالحتيال.

تعليمات لتقديم تقرير للشرطة عن مخصصاتك النقدية المسروفة:
 •       اتصل بإدارة الشرطة في المدينة المحلية أو المقاطعة.  ال تتصل برقم الطوارئ 911. اعثر على رقم آخر غير الطوارئ 

لهاتف مركز الشرطة.
يمكنك إبالغ الشرطة هاتفًيا، أو شخصًيا أو عن طريق الموقع اإللكتروني لمركز الشرطة. تحقق مع مركز الشرطة المحلي عن  • 

.EBT 2259 كيفية اإلبالغ. ينبغي أن يكون لتقرير الشرطة رقم ملف. احتفظ بنسخة من هذا الرقم. يجب أن تكتبه على النموذج
يمكنك التنازل عن  إبالغ الشرطة إذا كان لديك سبًبا معقوالً لذلك. يرجى االتصال بعامل مقاطعتك واشرح له سببك المعقول  • 

للتنازل عن إبالغ الشرطة، لكي يمكن مراجعة السبب المعقول.
يمكن إحالة اإلبالغ عن السرقة اإللكترونية إلعانة EBT وأي مزاعم مستقبلية إلى التحقيق.

ال يمكن تعويض مخصصات EBT الخاصة بك إذا:
•       أنك لم تسلم نموذج EBT معبأ خالل 90 يوًما تقويمًيا من تاريخ معاملة السرقة اإللكترونية.

فقدان بطاقتك EBT أو سرقتها.
أعطيت رقم بطاقة EBT ورقم التعريف الشخصي إلى شخص تعرفه وقام بسرقة إعاناتك.

•
•

•
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)EBT( معلومات هامة بخصوص تحويل اإلعانات إلكترونَيا

 •       إذا فُقدت/ُسرقت بطاقة EBT الخاصة بك قم بإبالغ ذلك فوًرا إلى خدمة زبائن EBT عن طريق الهاتف رقم 
9677-328-877-1. لكي تتمكن من إلغاء بطاقتك وتزويدك ببطاقة جديدة.

السرقة اإللكترونية تعتبر نوًعا من سرقة الهوية. احفظ بطاقة EBT ورقم التعريف الشخصي )PIN( بأمان! حافظ على  •  
!PIN سرية رقم التعريف الشخصي

لن تسألك المقاطعة والوالية والحكومة الفيدرالية عن رقم التعريف الشخصي الخاص بك   PIN أبداً. • 
لن يسألك بائع EBT، متجر البقالة، سوق المزارعين أو أي أمين صندوق أو مدير عن رقم تعريفك الشخصي PIN أبداً. • 

!PIN فأنه يحاول سرقة إعاناتك.  ال تزودهم برقم تعريفك الشخصي ،PIN إذا سألك أي شخص عن رقم تعريفك الشخصي • 
.)SSN( ال تحمل معك رقم الضمان االجتماعي • 

ال تدخل رقم تعريفك الشخصي PIN إبًدا إذا كان شخص ما يراقبك. يمكن أن يسرق أحد األشخاص إعانات EBT الخاصة بك 
.PIN ورقم تعريفك الشخصي EBT إذا عرف رقم بطاقة

قم بتغطية لوحة مفاتيح آلة EBT بيدك عندما ُتدخل رقم تعريفك الشخصي. • 
ال تفصح عن رقم تعريفك الشخصي PIN إلى عامل المتجر أبًدا، حتى لو طلبه. إذا احتجت إلى مساعدة في استخدام بطاقتك،  • 

يمكنك التفكير في اختيار شخص تثق به ليكون ممثلك المفوض. اتصل بعامل المقاطعة لكي يرتب لك هذا األمر.
يمكنك تغيير رقم تعريفك الشخصي PIN في أي وقت عن طريق االتصال  بخدمة زبائن EBT على الهاتف رقم  •  

 9677-328-877-1 أو بالذهاب إلى مكتب الخدمات االجتماعية المحلي في مقاطعتك.
يجب أال يكون رقم تعريفك الشخصي 1234 أو 1111 أو 0000. أرقام التعريف الشخصي هذه يسهل على اللصوص تخمينها. • 

إذا كان في أسرتك أشخاص آخرون ممن يحملون بطاقات EBT قم بتذكيرهم لكي يحافظوا على بطاقاتهم وارقام تعريفهم  • 
 الشخصي بأمان أيًضا. إذا عرف شخص ما رقم بطاقتك ورقم الضمان االجتماعي الخاص بك وتاريخ ميالدك يمكنه تغيير 

رقم تعريفك الشخصي.
إذا كانت بطاقتك EBT ال تعمل، ال تستمر في تمريرها في آلة EBT. هذه العملية هي الطريقة التي تتم بواسطتها بعض  • 

السرقات اإللكترونية.
كلما أمكن، ال تتسوق من مخزن تعتقد أنه يمكن أن يسرق معلوماتك أو إعاناتك. • 

امتنع عن استخدام بطاقة EBT الخاصة بك في ألة الصرف اآللي أو آلة EBT التي تبدو أنها معرضة للتلف أو تم   • 
.PIN أو رقم تعريفك الشخصي EBT التالعب بها، ألنها يمكن أن تسرق معلومات بطاقة

إذا لم تعد راغًبا في استخدام بطاقة EBT للحصول على إعاناتك النقدية، يمكنك إيداعها في حسابك المصرفي مباشرة. اتصل  • 
بعامل مقاطعتك أو بمكتب الخدمات االجتماعية المحلية في مقاطعتك للحصول على مزيد من المعلومات.

الرجاء إبالغ أي نشاط مشتبه به متعلق بـ EBT إلى الخط الساخن لمكافحة الغش على الهاتف: 1-800-344-8477.  • 

• 
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أعتقد بأن مخصصاتي ُسرقت من خالل:

n  لقد تم تصفح بطاقتي   n  لقد تم خداعي
إذا تم تأشيره، الرجاء تكملة 

.EBT 2259A النموذج

التصفح: استخدام معدات إلكترونية ألخذ معلوماتك بدون معرفتك.
الخداع: اقناعك بطريقة مخادعة لإلفصاح عن معلوماتك الخاصة 

ببطاقة التحويل اإللكتروني لإلعانات EBT و/أو معلوماتك الشخصية 
لشخص آخر.

n  ال n  نعم كانت بطاقتي EBT معي في كل األوقات:

التاريخ : )المكان(. استعملت بطاقتي EBT آخر مرة في:

رقم التقرير: التاريخ : لقد لقد أبلغت الشرطة في:

اسم رجل الشرطة أو إدارة الشريف:

n  :لم أبلغ الشرطة

سبب عدم إبالغ:

إذا قُدمت لك تعليمات لالتصال برقم هاتف أو بالذهاب إلى موقع إلكتروني، الرجاء تزويدنا بذلك الرقم أو الموقع اإللكتروني.
موقع إلكتروني ُطلب إليك زيارته: في حالة رسالة نصية أو رقم ُطلب إليك االتصال به:

معلومات المستلم
:EBT رقم بطاقة الحرف األول من اسم األب  االسم األول : لقب العائلة:

الرمز البريدي: الوالية:   المدينة: العنوان )الشارع أو رقم صندوق البريد(: 

البريد اإللكتروني: رقم الهاتف: 

معلومات الحادث

معلومات الموضوع
n   لدي معلومات عن الذي سرق إعاناتي. إذا كان الجواب نعم يرجى تقديم معلومات عن ذلك الشخص.

عالقة الصلة بك: االسم األول : لقب العائلة :

الرمز البريدي: الوالية : المدينة:  العنوان:

معلومات إضافية عن الشخص والحادث: 
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المعامالت
الرجاء إدراج كافة معامالت السرقة النقدية أدناه. )استخدم صفحات إضافية إذا لزم األمر(

رقم المطالبة عنوان موقع 
المعاملة)المعامالت(

اسم الموقع الذي وقع فيه
المعاملة)المعامالت(

المبلغ
المعاملة)المعامالت(

التاريخ
المعاملة)المعامالت(

الرجاء تزويد أي معلومات إضافية تشعر بأهميتها في هذا الحادث.

أقر أنا، تحت طائلة عقوبة اليمين الكاذب ووفًقا لقوانين الواليات المتحدة األمريكية ووالية كاليفورنيا، أن المعلومات التي قدمتها في هذا 
النموذج صحيحة وحقيقية وكاملة على حد علمي. أدرك أنه إذا قدمت معلومات خاطئة عن قصد أو تركت معلومات أعرف أنها صحيحة 

وحصلت على مخصصات لست مؤهالً لها، فسأكون مسؤوالً عن السداد، وقد يتم استبعادي من الحصول على المخصصات، وتغريمي وقد يتم 
اتهامي بارتكاب جريمة.

إقرار الحقيقة

التاريخ : توقيع المستلم

التاريخ : توقع حامل البطاقة )إذا كان مختلًفا عن المستلم(:

الستخدام المقاطعة فقط

COUNTY WELFARE DEPARTMENT!  ONCE APPROVED OR DENIED BY A SUPERVISOR OR ABOVE, A 
COMPLETED COPY OF THIS FORM MUST BE SCANNED AND SENT VIA EMAIL TO THE CALIFORNIA 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES:  CDSSEBT@DSS.CA.GOV FAILURE TO DO SO MAY RESULT 
IN YOUR COUNTY NOT BEING REIMBURSED.

APPROVED:  n DENIED:  n
Case Name: County: SUID: Date:

County Worker Name )Please Print(: County Worker Phone Number: County Worker Signature:

CWD Authorizing Signature )Supervisor or Above(: CWD Authorizing Name )Please Print(: 

Title of CWD Authorizing: CWD Authorizing Phone Number:
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