
 

 دادن خیریھ از سوی مستھلکین نیوجرسی
 
 

 ھویت بطلبید.کارت  ●
 کارتھمیشھ از درخواست کننده و سازمان خیریھ بخواھید کھ 

خویش را نشان بدھند. مشکوک باشید نسبت بھ کسانی کھ جواب 
رضایت بخش نمیدھند. ھر درخواست کننده باید روشن سازد کھ 

یا داوطلب است یا مزد بگیر. اگر بھ شما نگویند، حق دارید از آ
این  سازمان در بخش ثبت خیریھ در اداره امور مستھلکین 

 .973-504-6215نیوجرسی شکایت بکنید. شماره تماس 
 

 .نسبت بھ درخواست کنندگان تلفنی مواظب باشید ●
بھ درخواست کننده در تماس تلفنی اولیھ ابا  متعھد شدناز 

بھ نطر میرسد، معلومات  قابل اعتبارورزید. اگر سازمان خیریھ 
 بخواھید. کتبی

 

آمریکایی ھا ساالنھ میلیاردھا دالر بھ سازمانھای خیریھ میدھند. با 
میلیون سازمان خیریھ برای انتخاب در سراسر  ۱٫۵موجودیت 

کشور، گھگاھی گزینش سازمان خیریھ می تواند گیج کننده باشد. 
باشندگان نیوجرسی سخاوتمندانھ وقت و پول خود را بھ ھزارھا 

 سازمان خیریھ شایستھ اھدا مینمایند.
 

اکثریت سازمان ھای خیریھ دارای شھرت نیک بوده و فعالیت ھای 
 بھ شیوه خوب انجام میدھند. خیریھ را

منحیث موسسات  امعھذا ، بعضی از موسسات بد اندیش خو در
خیریھ معرفی می نمایند. این نھاد ھای "جعلی خیریھ " از شیوه 

ھای مختلف جمع آوری امداد بھ شمول رفتن از دروازه بھ 
جمع آوری پول ، فرستادن پول از برای  دروازه ، قوطی ھا

، فراخوان جمع آوری امداد از طریق رادیو طریق ارسال پستی 
 و تلویزیون، اعالنات و انترنت استفاده می نمایند.

 
 .فریب روایت اشک آور را نخورید ●

پول اھدا نکنید. چنین  ناکفقط بھ دلیل ارائھ یک قصھ اندوھ
 بدبختانھ مورد عالقھ فریبکاران ھست. یداستان ھای

 
 .تسلیم فشار نشوید ●

بکنید.  امداداحساس نکنید کھ حتما باید تن بھ فشار دھید و فورا 
 امدادپول  انتظار ندارد کھ فوراً  قاونیسازمان خیریھ  چھی

 باشید. امداد کردهحتی اگر در گذشتھ  نمائید،
 

 :بکنید، مواظب باشید از مدادوقتی تصمیم میگیرید کھ ا
ھ تماسھای تلفنی کھ شما را تحت فشار قرار میدھد ک ●

 .امداد نمائیدفورا 
تماسھای تلفنی کھ بھ شما اطالع میرساند پول ھنگفتی یا  ●

جایزه بزرگ دیگری از یک بھ اصطالح سازمان 
 دریافت کردید. "خیریھ"

کسانی کھ بھ شما تلفن می زنند کھ یک پیام رسان یا  ●
خدمات تحویل دھی بھ خانھ شما می آید برای گرفتن 

 تان. امداد
نموده  امداددرخواست کننده ی کھ ادعا میکند در گذشتھ  ●

 .شما این چنین امدادی را بھ یاد ندارید، در حالیکھ اید
 

 

 

 چیزھای کھ باید بدانید
 شناسید.سازمان خیریھ خود را ب ●

 امدادکھ چیزی درباره اش نمی دانید  یی ھرگز بھ سازمان خیریھ
بخواھید و آن را بخوانید.  تحریری نکنید. از ھر سازمان متن

سوالھا بپرسید. سازمانھای خیریھ صادق شما را تشویق خواھد 
 کرد کھ چنین کاری بکنید.

 فریب یک نام متقاعد کننده را نخورید. ●
یک سازمان خیریھ فریبکار نامی خواھد داشت  ستایش 

یک داعیھ محترم و  یک نام و انگیز یا نزدیک بھ
 مشروع.



 

 
 برای معلومات بیشتر

 ۱۹۰۰۰بخش ثبت نام خیریھ ھای این اداره بیش از 
پول  یشرکت حرفھ ای گردآور ۲۵۰سازمان خیریھ و 

فعالیت ھای گردآوری ، را ثبت کرده است. این بخش 
گزارشھای فعالیت ھای  مواردپول را تنظیم میکند و 

غیر قانونی را تحقیق مینماید. متخلفین را پیگیری 
ی پول ھای موفق میگردد تامیکند و در بعضی موارد 

کھ بھ صورت غیر قانونی درخواست شده  پس باز  را
کاربرد  ی کھ شما داریدرداند. اما بھترین روش حفاظتگ

ھ ھای این متن یتوص نمودن ت ال سلیم و مراععق
 میباشد.

 
بابت این کھ آیا  ئیداگر میخواھید معلومات حاصل نما

خیریھ ثبت ھست یا نھ، آیا از یک  نیک سازما
پول حرفھ ای اسفتاده میکند یا نھ، یا  ی کنندهگردآور

اینکھ سابقھ شکایات دارد، بھ شماره خیریھ تلفن بزنید 
ـ ھمچنان میتوانید با این 973-504-6215ــــــــــ

 بخش از این طریق تماس بگیرد.
  

 
 دقت نمائیدبھ درخواست کنندگان پستی  ●

ھای پستی ھمیشھ ھمراه با تحفھ ارزان یا  درخواست
شی دیگری میباشد کھ بھ شما گفتھ میشود در صورت 
اھدای پول، می توانید آن را نگھ بدارید. قانون فدرال 

را نگھ  اشیای فرستاده شدهحکم میکند کھ میتوانید آن 
آن را  شما نکھ خودبدارید بدون اھدای پول، مگر ای

 باشید. تقاضا نموده
 اعانھ حرفھ ایی بپرسید. اندر باره گردآور ●

ی استخدام وھای خیریھ گھگاھی گردآوران حرف سازمان
درصد پول  ۹۰میکنند. ممکن است کھ این گردآوران تا 

شده را بھ عنوان ھزینھ و مخارج نگھ بدارند. از  مدادا
ی ودرخواست کننده بپرسید کھ آیا از یک گردآور حرف

استفاده میکند و اگر چنین باشد، چھ درصد پول اھدا شده 
واقعا بھ سازمان خیریھ کھ از شما کمک میخواھد 

 میرسد.
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 توصیھ ھای اضافی
شماره کارت اعتبار خویش را از طریق تلفن بھ  ●

  ندھیدبیگانگان 
کھ ادعا میکنند پول وعده دادید جواب  یبھ نامھ ھای ●

ندھید، مگر اینکھ صد درصد مطمئن باشید کھ چنین 
و  میکنید، باید آن را ثبت مدادکردید. ھر باری کھ پول ا

 نمائید. یاد داشت
ای آزار دھنده توجھ نکنید.ممکن است کھ ھ بھ نامھ ●

ھ بھ ناسازمان ھای خیریھ مشروع بھ شما نامھ  مودب
منظور یادآوری بفرستند، اما نھ بھ شکلی کھ شما را 

تھدید نمایند کھ شما را بھ یک یا ذیت کرده و امرتب 
بندی اعتباری معرفی میکنند. حتی اگر از  درجھآژانس 

بکنید، از لحاظ قانونی موظف  مدادطریق تلفن وعده ا
 .إحساس نا راحتی داشتھ باشیداگر  نمائید مدادنیستید کھ ا

پول نقد ندھید. ھمیشھ چک بھ نام سازمان خیریھ  ●
 بنویسید. 
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