
Các hành động dưới đây là phạm pháp!
Đừng chấp nhận những lời rủ rê dễ dàng kiếm lợi

 Bán, sang nhượng cho người khác điện thoại, thẻ atm, sổ ngân hàng.
 Ký hợp đồng điện thoại, mở tài khoản ngân hàng cho người khác.
 Rút tiền từ thẻ atm của người khác.
 Nhận phong bì hoặc hành lý từ người khác và giao cho

người nhờ mình mà không rõ bên trong có gì.

Đằng sau các hành vi này có ẩn giấu các tổ chức tội phạm.
Ngay cả khi bạn không nhận thức được mình đang phạm tội, 
bạn cũng đang hợp tác với một tổ chức tội phạm.
Ngay cả khi bạn nhận được những lời rủ rê để dễ dàng có lợi nhuận, 
đừng bao giờ tham gia!

以下行为是犯罪！
请注意以容易赚钱为借口进行劝诱的工作。

 向他人出售或出让手机、自动提款卡、存折。
 为他人订立手机或银行账户合同。
 使用他人的自动提款卡提取现金。
 从他人那里领取装有不明物品的信封或货物，然后交给委托人。

此类行为的背后潜藏着犯罪组织等。
即使您没有犯罪的意识，也已经为犯罪组织提供了便利。
即使被以容易赚钱所劝诱，也绝对不要有相关行为！

The following are CRIMES!
Beware of work that promises easy earnings.

 Selling or transferring cellphones, cash cards or bank books.
 Making contracts for other people including cellphones or bank accounts.
 Withdrawing money using someone else’s cash card.
 Receive envelopes or luggage from other people,

not knowing what is in them and pass it to those who asked it.

These kinds of actions hide organized crime.
People may become accomplices to crime without realizing it.
Don’t get involved easily just because it appears to be easy money.

次の行為は犯罪です！
簡単で儲かるといった誘いには
絶対にのらないでください！

 携帯電話、キャッシュカード、通帳を他人に売る、譲る。
 携帯電話、銀行口座を他人のために契約する。
 他人のキャッシュカードを使って、お金をおろす。
 入っている物が分からない封筒や荷物を他人から受け取り、依頼人に渡す。

このような行為の背後には犯罪組織などが潜んでいます。
あなたに犯罪をする意識がなくても、犯罪組織に協力したことになります。
簡単で儲かるからと誘われても、関わることは絶対にやめましょう！

（英語）

（中国語）

（ベトナム語）
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아래의 행위는 범죄입니다 !
간단히 돈을 벌 수 있다고 광고하는 문구의
아르바이트에 주의하십시오.

 휴대전화, 현금인출카드, 통장을 타인에게 팔거나 양도.
 휴대전화, 은행계좌를 타인을 위해 계약.
 타인의 현금인출카드를 사용하여 돈을 인출.
 무엇이 들어있는지 모르는 봉투나 짐을 타인에게서 받은 후 요청자에게 전달.

이와 같은 행위의 배후에는 범죄조직 등이 연루되어 있습니다.
본인이 의식하지 못해도 범죄의 조력자가 될 수 있습니다.
간단히 돈을 벌 수 있다고 해서 쉽게 관여하지 마십시오.









（ネパール語）

（韓国語）

（タイ語）
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向他人出售或出让手机、自动提款卡、存折。

为他人订立手机或银行账户合同。

使用他人的自动提款卡提取现金。

从他人那里领取装有不明物品的信封或货物，然后交给委托人。
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