
 

 کمکھای خیریھ توسط مصرف کننده گان نیوجرسی
______________________________________________________________________ 

 
 

دتقاضای کارت شناسائی نمائی*  
ھمیشھ بخواھید کارت شناسائی فرد و سازمان خیریھ را ببینید. 
بھ کسانیکھ پاسخ قانع کننده ای نمی دھند مشکوک باشید. کلیھ 

افراد درخواست کنندگان کمک باید اعالم کنند آیا افراد داوطلب 
ھستند یا حقوق بگیرند. در صورت عدم اعالم مقام خود، شما 

ور مصرف کنندگان نیوجرسی، می توانید آنھا را بھ اداره ام
 973-504-6215بخش ثبت سازمانھای خیریھ بھ شماره تلفن 

 گزارش دھید.  
از درخواستھای کمک تلفنی آگاه باشید.*  

از اعالم تعھد پرداخت کمک در مکالمھ اول خودداری نمائید. 
اگر سازمان خیریھ بنظر مشروع میرسد، از آنھا بخواھید 

شما ارسال نمایند.اطالعات کتبی خود را بھ   
قربانی التماس ھای اشک آور نگردید*  

غم انگیز انجام  "داستان گریھ آور"کمک خود را تنھا بخاطر 
ندھید. داستان بدبختی شانس مورد عالقھ تلفنھای دروغ می 

 باشد.
تسلیم فشار نشوید*  

بھ خودتان اجازه ندھید مجبور بھ پرداخت کمک گردید، و 
ھستید در ھمان زمان کمک کنید. ھیچ احساس نکنید کھ مجبور 

سازمان مشروعی انتظار کمک فوری ندارد حتی اگر در گذشتھ 
 نیز کمک کرده باشید.

 

 
 خالصھ ای برای مصرف کننده

آمریکائیھا ساالنھ میلیاردھا دالر بھ سازمانھای خیریھ 
 1.5کمک میکنند. انتخاب سازمانی در میان بیش از 

سرتاسر آمریکا برخی اوقات میلیون سازمان خیریھ در 
می تواند کار مشکلی باشد. افراد مقیم نیوجرسی وقت و 
پول خود را سخاوتمندانھ در اختیار ھزاران سازمانھای 

 خیریھ الیق قرار می دھند.
اکثر سازمانھای خیریھ معتبر بوده و نھایت تالش خود 

را تا دریافت کمکھای خیریھ ای را مصرف ھزینھ ھای 
مناسب سازمان خیریھ نمایند. اما برخی از سازمانھا 

غیرواقعی بوده و خود را در قالب سازمان خیریھ واقعی 
از  "سازمانھای خیریھ تقلبی"نشان می دھند. این 

آوری پول، نظیر درخواست روشھای مختلف جمع 
کمک خانھ بھ خانھ، قوطی کمک، پست مستقیم، یا رادیو 

و تلویزیون، بازاریابی دور و اینترنت استفاده می 
.نمایند  

 

 

 
 در زمان انتخاب کمک خیریھ، از نکات زیر آگاه باشید:

درخواستھای تلفنی با اصرار زیاد جھت کمک فوری.*  
تلفن ھائیکھ بھ شما میگویند مبلغ زیاد و یا جوایز دیگری را از *
برنده شده اید.  "یک سازمان خیریھ"  
افرادی کھ از طریق تلفن می گویند برای جمع آوری کمک پیام *

 رسان یا پیک بھ منزل شما خواھند آمد.
درخواست کنندگانی کھ ادعا میکنند شما در گذشتھ کمک کرده *

ا از این مسئلھ مطلع نیستیداید زمانی کھ شم  
 

 
 برای اطالعات بیشتر

بخش اداره ثبت سازمانھای خیریھ بیش از 19،000 سازمان 
خیریھ و 250 شرکت حرفھ ای جمع آوری کمک بھ ثبت 

رسانده است. این اداره مقررات فعالیتھای جمع آوری کمکھا را 

 
 نکاتی را کھ باید بدانی

سازمان خیریھ خود را بشناسید*  
 ھرگز بھ سازمان خیریھ ا



 

. تدوین و بھ گزارشات فعالیتھای غیرقانونی رسیدگی می نماید
متخلفین را تحت پیگرد قانونی قراد داده و در برخی موارد 

مبالغ پرداختی تقلبی را برگشت میدھد. اما بھترین حفاظتی کھ 
در اختیار دارید استفاده از عقل سلیم و کاربرد مواردی است کھ 

 در اینجا یادآور شده است.
ا اگر میخواھید بدانید سازمان خیریھ ای بھ ثبت رسیده است، یا آی
برای جمع آوری کمک از خدمات حرفھ ای استفاده میگردد، یا 
سابقھ شکایت قبلی دارد، می توانید با شماره ویژه سازمانھای 

. شما ھمچنین می 973-504-6215خیریھ تماس بگیرید: 
 توانید با این اداره با نشانی زیر تماس بگیرید:

  
 

 N.J. Office of the Attorney General 
Division of Consumer Affairs 
Charities Registration Section 
P.O. Box 45021 
Newark, NJ 07101 
 نشانی وبسایت
NJConsumerAffairs.gov/charities/Pages/default.aasp     

آنھا تقاضای جزوات  ی کھ نمی شناسید کمک نکنید. از
و مطالب جھت مطالعھ را بنمائید. سئوال بپرسد. 

سازمانھای خیریھ راستین این موارد را تشویق می 
 نمایند.

فریب نام باورانگیز را نخورید*  
سازمان خیریھ فریبکار اغلب نامی تحسین انگیز داشتھ 

 و یا نامی شبیھ سازمان خیریھ معتبر و قانونی دارد.
 

پستی را مواظب باشید درخواستھای*  
درخواستھای کمکی از طریق پست معموال با یک کادو کم ارزش 
یا اشیا ناقابل ھمراه می باشد کھ گفتھ میشود در صورت پرداخت 
کمک می توانید آنرا نگاه دارید. قوانین فدرال آمریکا میگوید در 

صورت عدم درخواست آن کادو، شما می توانید آنرا بدون 
نگاه دارید.پرداخت کمک   

در مورد حرفھ ای بودن افراد کمک جمع کن سئوال کنید*  
برخی اوقات سازمانھای خیریھ برای جمع آموری کمک افراد 

% مبلغ 90حرفھ ای را استخدام میکنند. این افراد ممکن است تا 
جمع آوری شده را بعنوان حقوق و یا ھزینھ برای خود منظور 

بپرسید آیا از افراد حرفھ ای نمایند. از درخواست کننده کمک 
استفاده میشود، و اگر چنین است، چند در صد از کل پرداخت 

 کمکی در نھایت بھ سازمان خیریھ درخواست کنند خواھد رسید.
 

 دفتر دادستانی نیوجرسی
 اداره امور مصرف کننده گان

Newark 
124 Halsey Street 

P.O. Box 45025 
Newark, NJ 07101 

973-504-6200 
800-242-5846 

 (تلفن رایگان از نیوجرسی)
 

نیوجرسیایالت اداره امور مصرف کننده   
www.NJComsumerAffairs.com     

 
 

 گوشزدھای اضافی
شماره کارت اعتباری خود را تلفنی در اختیار افراد ناشناختھ *

 قرار ندھید.
کھ اعالم میکنند شما تعھد پرداخت پول نموده اید بھ نامھ ھائی *

% مطمئن باشید. مسیر پرداختی 100پاسخ ندھید، مگر اینکھ 
 خود را پیگیری نمائید

بھ نامھ ھای تھدید آمیز توجھ نکنید. سازمانھای مشروع ممکن *
از محترامانھ یادآوری نمایند اما نمی توانند مزاحم شما شوند و یا 

ارزیابی اعتبار گزارش دھند. حتی اگر تلفنی  شما را بھ موسسات
قبول پرداخت نمایید، در صورت عدم احساس راحتی، قانونا 

 متعھد پرداخت وجھ تعھد خود نیستید.
وجھ نقد پرداخت نکنید. چک بنویسید و آنرا در وجھ سازمان *

 خیریھ پرداخت نمائید.
 

 

http://www.njcomsumeraffairs.com/

