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Góp ý để Bảo Vệ số PIN của quý vị:  

• Đừng ghi lại số PIN của quý vị 
• Số PIN của quý vị phải được giữ 

bí mật 
• Đừng sử dụng số PIN của quý vị 

khi người khác đang xem 
• Xóa tin nhắn văn bản yêu cầu số 

PIN và/hoặc số thẻ của quý vị 
• Thay đổi số PIN thường xuyên 
• Cố gắng mua sắm và/hoặc dùng 

ngân hàng tại các địa điểm khác 
nhau 

• Đừng bao giờ nhập số PIN của 
quý vị trên một ứng dụng đã tải 
xuống của điện thoại thông 
minh 

Tiểu Bang California và Quận San 
Diego sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu 
quý vị chia sẻ số thẻ hoặc số PIN 

của quý. 

Bảo vệ Thẻ Chuyển Khoản 
Quyền Lợi Điện Tử (EBT) của quý vị 

Đừng bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân với những người và/hoặc tổ chức không xác định được. 
Thông tin cá nhân bao gồm: 

• Số An Sinh Xã Hội 
• Thông tin ngân hang 
• Số thẻ EBT 
• Số Nhận Dạng cá Nhân (PIN) cho thẻ EBT 
*Quét mã QR để biết thêm thông tin về hành vi trộm cắp danh tính, gian lận EBT, và thiết bị 
đọc lướt. 

  

 

Chúng tôi cần 
số thẻ và mã số 
PIN của quý vị. 

Lưu ý phiếu thực phẩm của quý 
vị sắp hết hạn. 
http:scamtext.xyz.com 

Đề ngày 05/03/2021: Đăng nhập vào 
http:scamtext.xyz.com để kích hoạt 
lại thẻ EBT của quý vị, thẻ của quý vị 
đã bị tạm ngưng 

Phiếu Thực Phẩm: Quý vị đủ 
điều kiện để nhận thêm phiếu 
thực phẩm. Tất cả những gì quý 
vị phải làm là xác nhận với 
chúng tôi trong 48 tiếng đồng 
hồ tại: http:scamtext.xyz.com 

Ai đây? 

CẢNH BÁO 
LỪA ĐẢO 

CẢNH BÁO 
LỪA ĐẢO 

Hãy cho chúng tôi số thẻ 
và số PIN của quý vị 


