Виявлення шахрайства у зв'язку
з переписом населення
ОСОБИСТО АБО
ПО-ТЕЛЕФОНУ

ОНЛАЙН

Співробітники Бюро перепису населення НІКОЛИ:

У справжніх електронних листах та посиланнях Бюро
перепису населення ЗАВЖДИ буде міститися домен
“census.gov”, і вони будуть зашифрованими. Бюро
перепису населення НІКОЛИ не буде звертатися до
вас зі своєї ініціативи, використовуючи електронну
пошту.

ФІЗИЧНИЙ ЛИСТ

Бюро перепису населення НІКОЛИ не буде
запитувати ваш номер соціального страхування чи
просити гроші або будь-що інше від імені політичної
партії.
При проведенні Перепису населення 2020 р.,
Опитування американського суспільства та більшості
інших досліджень Бюро перепису населення в якості
зворотної адреси буде зазначено Джефферсонвілл,
штат Індіана.
Якщо ви отримаєте поштою документ, що виглядає,
як офіційний, але в ньому вас попросять зробити
щось із того, що було наведено вище, або якщо він
має підозрілу адресу - ВИКИНЬТЕ ЙОГО ДО СМІТТЯ!

•
•
•
•

не просять, що б ви впустили їх до свого житла;
не запитують у вас повні номери банківських
рахунків або кредитних карток;
не запитують дівоче ім'я вашої матері та
не загрожують вам арештом, якщо ви не
виконаєте їх вимоги.
Якщо будь-яка особа, що стверджує, наче він/вона
є агентом Бюро перепису населення, запитує у
вас таку інформацію, попросіть його/її показати
свій ідентифікаційний бейдж. На ньому має бути
його/її фотографія, ім'я та прізвище, водяний знак
Департаменту торгівлі та дата завершення терміну
його дії.
Якщо така особа відмовляється надати свою
інформацію, ЗАВЕРШІТЬ ТЕЛЕФОННУ РОЗМОВУ або
ЗАКРИЙТЕ ДВЕРІ!

Потрібна допомога
з перевіркою?

UK Ukrainian

ЗАВЖДИ слідкуйте за тим, щоб у вікні браузера
відображалися символи “https://” або значок замку.

https://census.gov

Подзвоніть до Регіонального офісу Бюро перепису населення у Лос-Анджелесі
за номером 1-800-922-3530, щоб перевірити:

(1) чи є особа, що вам дзвонить/знаходиться на порозі вашого помешкання, співробітником Бюро перепису населення; або
(2) чи є посилання на опитування в електронному листі або сам лист справжніми перед тим, як надати на них відповіді.

Генеральна прокуратура штату Вашингтон
Підрозділ із захисту прав споживачів
www.atg.wa.gov/consumer-issues

Якщо ви отримаєте електронний лист, що начебто
був надісланий від Бюро перепису населення, але
його адреса завершується на “.com” і він містить
підозрілі посилання, НЕ ВІДПОВІДАЙТЕ НА НЬОГО ТА НЕ
ВІДКРИВАЙТЕ У НЬОМУ ЖОДНИХ ПОСИЛАНЬ! Видаліть
його або перешліть на адресу
ois.fraud.reporting@census.gov

Виникли запитання або сумніви?

Подзвоніть нам за номером
1-800-551-4636

