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Translation:	Arabic	
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English	 Arabic	
Don’t	fall	for	a	
disappearing	act	–	learn	
how	to	identify	and	
avoid	“ghost”	
consultants.	
	

 

مستشاري الھجرة  ال تقع ضحیة احتیال
 –یختفون بعد النصب علیك  الذي

  
 تعلم كیف تتعرف على مستشاري 

 وتجنب التعامل معھم. الھجرة "األشباح"
 

Preventing	Fraud	-	know	
what	to	look	for,	and	
what	the	consequences	
could	be.	
	

 

  –منع االحتیال 

 ما ھي عالمات النصبعلیك أن تعرف 
 واالحتیال وما ھي العواقب التي قد تترتب عنھا. 

  
Spot	a	scam	-	make	sure	
you	know	what	an	
online	scam	looks	like.	
	

 

 تمییزیجب أن تكون قادراً على 

 –وسائل النصب واالحتیال 
  

 اسطة أن تتنبھ إلى وسائل االحتیال بوعلیك 
 اإلنترنت وتعرف أشكالھا. 

 
Know	your	rights	-	learn	
how	to	detect	fraud	in	
the	private	refugee	
sponsorship	stream	
	

 

  –یجب أن تكون على علم بحقوقك 
 تعلم كیف یمكنك اكتشاف النصب واالحتیال 

 في عملیات كفالة الالجئین الخاصة.
  

If	something	seems	too	
good	to	be	true,	it	
probably	is.	
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 ً  إذا كان األمر یبدو رائعا
 یَصعُُب تصدیقھ،أنھ   لدرجة 

  

 األرجح أنھ غیر جدیر بالتصدیق.فعلى 
 

 جة إذا كان األمر یبدو رائعاً لدر
 یَصعُُب تصدیقھ،أنھ 

  

 األرجح أنھ غیر فعلى 
 جدیر بالتصدیق.

 
 

SPONSORSHIP	FEE	
$$	

	
	رسوم الكفالة
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