
وكالة التحصيل هي شركة متخصصة في تحصيل المدفوعات مستحقة 
الوكاالت  هذه  إحدى  إلى  إحالتك  تؤدي  أن  ويمكن  والمتأخرة.  الدفع 

إلى اإلضرار بمركزك المالي.  

لتحصيل الفاتورة، يمكن أن تعرضك وكاالت التحصيل للمالحقة القضائية 
للحصول على المدفوعات مباشرة من حسابك أو الحجز على الممتلكات، 
التحصيل  تستطيع وكالة  الممتلكات،  ببيع  قمت  إذا  أنك  يعني  الذي  األمر 
استرداد المدفوعات من األرباح التي يتم الحصول عليها.  يمكنك أن تفادي 

التعرض لوكاالت التحصيل بدفع كامل الفاتورة كل شهر.  

عامة ما تقوم شركات الهاتف بفصل بعض أو كل الخدمات نتيجة 
وكاالت  إحدى  إلى  بك  الخاصة  الفاتورة  إرسال  قبل  السداد  لعدم 
التحصيل. ال تستطيع شركات الهاتف في كاليفورنيا إرسال الفاتورة إلى 
إحدى وكاالت التحصيل أثناء التحقيق في أي نزاع قائم.   إذا أخطرتك 
الشركة بأنها تعتقد أنك مدين لها بالمال، فربما يتم إرسال الفاتورة الخاصة 
بك إلى إحدى وكاالت التحصيل إال إذا استمر النزاع حول الفاتورة بتقديم 

شكوى إلى هيئة المرافق العامة بكاليفورينا.    

في غضون خمسة أيام من االتصال بك بخصوص الفاتورة التي لم يتم 
دفعها، يجب أن تخبرك وكالة التحصيل بما يلي:

•   المبلغ الذي تدين به
•   إلى من يجب أن تدفع  

•   كيفية إقامة نزاع حول الفاتورة

•   اسم وكالة التحصيل وعنوانها ورقم الهاتف الخاص بها 

•  تاريخ إرسال اإلخطار إليك.

    
أيًضا  تستطيع  كما  التحصيل.  وكالة  إلى  مباشرة  الفاتورة  ادفع   )1
مناقشة خطة الدفع إذا كنت ال تستطيع دفع الفاتورة بالكامل مرة واحدة. 

ال تتصل بشركة الهاتف أو ترسل إليها أي أموال.  

2( ناقش الفاتورة مباشرة مع وكالة التحصيل. إذا كنت غير راٍض 
فاتورة  عن  شكوى  تقديم  تستطيع  الوكالة،  أجرته  الذي  التحقيق  عن 
الهاتف لهيئة المرافق العامة بكاليفورينا )CPUC(.  بمجرد أن تعرف 
وكالة التحصيل أنك تنازع على الرسوم، سيتعين عليهم التحقيق في 
الدعاوى التي قدمتها. وربما ال يحاولون تحصيل الدين لحين استكمال 

التحقيق.

3( ارفض دفع الدين. إذا رفضت دفع الدين وتريد أن تتوقف الوكالة 
عن االتصال بك، فأرسل خطاًبا إلى الوكالة إلعالمهم بذلك.  بعد تلقي 
هذا الخطاب، ستتصل بك الوكالة مرة واحدة أخرى إلخبارك باإلجراء 

الذي سيقومون به ضدك.  
 

أي  ُنسخ من  بإنشاء  أنت والوكالة، وقم  ناقشته  ما  تدون  أن  تذكر 
الفاتورة،  دفع  وبمجرد  الوكالة،  إلى  بالبريد  بإرساله  تقوم  شيء 
اطلب من الوكالة أن ترسل خطاب تأكيد إليك )ربما تريد أحد خطابات 

التأكيد لتصحيح مركزك المالي(.

 

ماذا أستطيع أن أفعل بعد تلقي خطاب 
من وكالة التحصيل؟

إلى  الفاتورة  الهاتف  متى سترسل شركة 
وكالة التحصيل؟ 

إذا كنت لم تدفع فاتورة الهاتف، أو لم تتصل 
العامة  المرافق  هيئة  أو  الهاتف  بشركة 
الفاتورة،  لمناقشة   )CPUC( بكاليفورنيا 
فربما ترسل شركة الهاتف الفاتورة خاصتك 

إلى إحدى وكاالت التحصيل.   

دفع  في  مشكالت  من  تعاني  كنت  إذا 
واطلب  الهاتف  بشركة  فاتصل  الفاتورة، 
إعداد خطة للدفع. إذا كنت لم تدفع الفاتورة 
ألنك ال توافق على قيمة الفاتورة، فاتصل 
ممكن  وقت  أسرع  في  الهاتف  بشركة 
خاطئة.   الرسوم  أن  تعتقد  لماذا  واشرح 
الرسوم،  بفحص  الهاتف  شركة  ستقوم 
كان  إذا  حسابك  من  الفاتورة  وستحصل 

ذلك ممكًنا.

Lauren
Stamp



Plain Talk Series

مدعوم من هيئة المرافق العامة بكاليفورنيا بمساعدة شركات 
الهاتف والمؤسسات األهلية

www.calphoneinfo.com

وكاالت التحصيل،
ما يتعين القيام به

www.calphoneinfo.com
1 )800( 649 7570 – CPUC Hotline

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
www.cpuc.ca.gov

www.fcc.gov
www.ftc.gov
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أنا طفل لوحة المفاتيح أقدم لكم  
Plain Talk Serr

ries حول الخدمات الهاتفية !
 

للحصول على المزيد من المعلومات، 
اطلع على موقع الويب الخاص بنا:
www.calphoneinfo.com

إذا كانت لديك أية مشكالت غير محسومة مع شركة الهاتف، تستطيع تقديم 
الشكوى في موقع أو االتصال بالخط الساخن لهيئة المرافق العامة بكاليفورينا 

على الرقم 7570 - 649 )800( 1
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 ما يتعين القيام به في
 حالة إرسال فاتورة
 الهاتف إلى إحدى
وكاالت التحصيل


