
الهاتف  شركات  بعض  تفرض 
دفع رسوم تأخير إذا لم تحصل 
في  المدفوعات  كامل  على 
تاريخ استحقاق الفاتورة.  يجب 
موعد  الهاتف  فاتورة  تحدد  أن 

فرض رسوم تأخير وقيمتها. 

ال يمكن أن تكون رسوم التأخير 
من  شهرًيا   %1.5 من  أكبر 
يمكن  األساسية.  الهاتف  خدمة 
تقدم  التي  الشركات  تفرض  أن 
أكبر،  رسوًما  أخرى،  خدمات 
مثل شركات الخدمات الالسلكية 

واالتصال باإلنترنت. 

يمكن أن يتم قطع خدمة الهاتف في 
الحاالت التالية:

• إذا لم تدفع الفاتورة، 

• إذا قدمت معلومات غير حقيقية 
عند التقديم للحصول على الخدمة،

• إذا دفعت الفاتورة متأخرة بشكل 
متكرر، 

• إذا أسأت استخدام الخدمة أو 
األجهزة أو  

• إذا انتهكت عقد الخدمة.   

الهاتف  بعض شركات  تستطيع  ال 
األساسية  المحلية  الخدمة  فصل 
الخدمات  رسوم  دفع  لعدم  نظًرا 
األخرى، على سبيل المثال الخدمات 
بعيدة المدى أو االتصال باإلنترنت 
أو الخدمات الالسلكية.  ومع ذلك، 
ال  التي  الخدمات  حظر  يتم  فربما 

تدفع رسومها.  

إذا لم تدفع أي شيء على الفاتورة، 
تستطيع شركة الهاتف فصل الخدمة 
المحلية. قبل فصل الخدمة، عادة ما 
ترسل الشركة إخطاًرا تحذيرًيا بأنه 
دفع  يتم  لم  إذا  الخدمة  قطع  سيتم 
ربما  أيام.   7 في غضون  الرسوم 

يتعين  لذا  القطع،  سياسات  تتنوع 
عليك سؤال الشركة حول السياسات 

التي تتبعها.  

حتى في حالة فصل كافة الخدمات 
شركات  فإن  الدفع،  لعدم  نتيجة 
الهاتف يتعين عليها، إن أمكن، أن 
تسمح لك باالتصال برقم الطوارئ 
المفصول.   الهاتف  خط  من   911
تحتاج الهواتف المحمولة فقط إلى 
برقم  لالتصال  مشحونة  بطاريات 

الطوارئ 911. 

تشغيل  إعادة  تطلب  أن  تستطيع 
الفاتورة؛  تدفع  أن  بمجرد  الخدمة 
ومع ذلك فربما تكون هناك »رسوم 
إعادة توصيل« وربما يتطلب األمر 

أن تدفع وديعة.  

هل سأضطر إلى دفع 
رسوم تأخير؟

هل يجب أن أدفع الرسوم 
هل  منها؟  أتحقق  التي 
سأضطر أن أدفع رسوم 

تأخير على ذلك؟

هل تستطيع شركة 
الهاتف أن تقطع 

الخدمة الخاصة بي؟

قيمة  على  توافق  ال  كنت  إذا 
الهاتف  بشركة  فاتصل  الفاتورة، 
من  للتحقق  ممكن  وقت  أقرب  في 
القيمة. ال يتعين عليك دفع الرسوم 
ولن يتم فرض رسوم تأخير عليها 
الشكوى  في  الشركة  نظر  أثناء 

المقدمة.   

موقف  عن  راٍض  غير  كنت  إذا 
الشركة، تستطيع تقديم شكوى إلى 
بكاليفورينا  العامة  المرافق  هيئة 
)CPUC(. لتفادي تعرض الخدمة 
لالنقطاع ودفع رسوم تأخير، يجب 
أن تودع القيمة المتنازع عليها لدى 
بكاليفورنيا  العامة  المرافق  هيئة 

)CPUC( عند تقديم الشكوى. 

أرقام  استخدام  إعادة  يتم  أنه  بما 
ال  فربما  عديدة،  مرات  الهاتف 
رقم  على  الحصول  من  تتمكن 

الهاتف مرة أخرى. 

ال تستطيع شركة الهاتف أن تمنعك 
شركة  إلى  الخدمة  تحويل  من 
هاتف أخرى، حتى في حالة عدم 
تتطلب  ربما  لكن،  الفاتورة.   دفع 
على  الحصول  الجديدة  الشركة 
وديعة أو تحديد الخدمة نتيجة لهذه 

الفاتورة. 

هل سأضطر أن أدفع 
وديعة؟

الدفع  في  تاريخك  يكن  لم  إذا 
جيًدا، أو لم يكن مركزك المالي 
فربما  الكافية،  بالدرجة  جيًدا 
دفع  منك  الهاتف  شركة  تطلب 

وديعة.  

الهاتف  خدمة  قطع  حالة  في 
نتيجة لعدم الدفع، فربما تضطر 
إعادة  قبل  وديعة  دفع   إلى 

تشغيله.

العمالء  الوديعة  يدفع  ال 
الدخل  خدمات  في  المدرجون 
مدى  خط  المسماة  المنخفض 
)والمعروفة  بكاليفورنيا  الحياة 

 .)ULTS أيًضا باسم

سداد  بعد  الوديعة  إعادة  تتم 
المحدد  الوقت  في  المدفوعات 
لمدة عام واحد أو في حالة قيامك 

بقطع الخدمة أيهما أواًل.

The number you 

have reached is 

disconnected...



رسوم المدفوعات المتأخرة 
 الخدمات المقطوعة
الودائع

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

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

www.fcc.gov
www.ftc.gov

مدعوم من هيئة المرافق العامة بكاليفورنيا بمساعدة شركات 
الهاتف والمؤسسات األهلية
 

www.calphoneinfo.com
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Plain Talk Series

 Plain Talk أنا طفل لوحة المفاتيح أقدم لكم
Series حول الخدمات الهاتفية!  

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

.1 )800( 649 - 7570

Late Payment Fees, Disconnections 
and Deposits 

المدفوعات المتأخرة، 
واالنقطاعات، والودائع: 
 ما يتعين عليك معرفته. 
دفع  في  مشكالت  من  تعاني  كنت  إذا 
عليك  ُيفرض  فربما  الهاتف،  فواتير 
تقطع  يتم  وربما  متأخر،  دفع  رسوم 
دفع  إلى  تضطر  وربما  عنك  الخدمة 
وديعة عند إعادة توصيلها.      
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