
                   Tuần Tra về Medicare cho Người Cao 
Niên California 

 

             Cảnh Báo Gian Lận Medicare 
Tháng Năm 2014 

 

 

Trò Lừa Đảo Mới Qua Điện Thoại Đòi Trả Tiền hoặc 
Dọa Bắt 
 
Chúng tôi đã nhận được nhiều báo cáo về trò lừa đảo qua điện thoại đe 
dọa những người thừa hưởng là họ sẽ bị bắt nếu không trả ngay một số 
tiền lớn.  
 
Trong trò lừa đảo này, người thừa hưởng nhận một cuộc gọi từ một người 
nào đó tự xưng là làm cho FBI (Cơ Quan Điều Tra Liên Bang - FBI). Người 
gọi báo cho người thừa hưởng biết là bà hiện đang có một trát bắt và bà 
cần phải trả $1,500 nếu không bà sẽ bị bắt. 
 
Người gọi sau đó nói đại khái một điều gì như, "Tôi sẽ sai một trong những 
nhân viên được ủy quyền đến trong vòng 1 giờ để lấy tiền. Nếu bà không 
đưa cho người đó $1,500, thì tôi sẽ liên lạc với sở cảnh sát và họ sẽ đến 
bắt và đưa bà vào tù." Nếu người thừa hưởng cãi lại và hỏi là bắt về việc 
gì, người gọi thường nêu ra một mã số pháp lý cụ thể là "đã vi phạm" để 
mang vẻ chính thức. Người gọi cũng thường để lại tên và số điện thoại của 
mình nhưng đây là tên giả và một số điện thoại di động "cháy", có nghĩa là 
số điện thoại không thể truy ra được.  
 
Nếu quý vị hoặc người nào đó mà mình biết gặp phải trường hợp này hoặc 
một vụ lừa đảo tương tự, hãy cho chúng tôi biết. Cùng nhau chúng ta có 
thể ngăn chặn được sự lừa đảo này!  
 
Gọi Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP) tại số 1-
800-434-0222, hoặc Senior Medicare Patrol tại số 1-855-613-7080.  Đến 
viếng: cahealthadvocates.org. Cám ơn quý vị! 
 
 


