
اسأل كافة األشخاص 
الساكنين معك إذا ما 

كانوا قد قام بتغيير شركة 
الهاتف.

اتصل بشركة الهاتف 
المحلية أو شركة الخدمات 

بعيدة المدى المفضلة 
لإلبالغ عن التغيير 

المفاجئ. تأكد من أال تدفع 
رسوم التحويل مرة أخرى 
إلى الشركة التي تفضلها. 

حافظ على قائمة لكل 
شخص تحدثت معه 

عن المشكلة.  قم بسرد 
التواريخ واألسماء وأرقام 
هوية الموظفين وما اتفقت 

عليه مع كل شخص   
للقيام به.  

•

•

•

قدم الشكوى إلى 
هيئة المرافق العامة 

 .)CPUC( بكاليفورينا
اتصل على الرقم                    
        1 )800( 649 - 7570
أو قم بزيارة الموقع          
        .www.calphoneinfo. com

سيساعد ذلك على حماية 
األشخاص األخرين 

للتعرض لتغيير مفاجئ. إذا 
أبلغت حالة التغيير المفاجئ 

إلى هيئة المرافق العامة 
بكاليفورنيا على الفور، 

فربما تتمكن من تفادي دفع 
بعض الرسوم. 

•

اسأل األشخاص الساكنين 
معك ما إذا كانوا قد طلبوا 

خدمات أو منتجات موجودة 
في الفاتورة.

على الفور اتصل بشركة 
الهاتف التي أرسلت 

الفاتورة واطلب التحققق 
من الرسوم. ستقوم الشركة 

بإجراء تحقيق وستخبرك 
بما توصلت إليه في غضون 

30 يوًما. 
ال يجب عليك أن تدفع نظير 
المنتجات أو الخدمات التي 
لم تطلبها.  يجب أن تدفع 

باقي الفاتورة.  وإال، فربما 
تقوم شركة الهاتف بفصل 

الخدمة عنك. 

•

•

•

حافظ على قائمة لكل 
شخص تحدثت معه عن 
المشكلة. يجب أن تشتمل 

القائمة على التواريخ 
واألسماء وأرقام هوية 

الموظفين وما اتفقت عليه 
مع كل شخص للقيام به.   

إذا لم تقم الشركة بحل 
المشكلة، فقدم الشكوى 

إلى هيئة المرافق العامة 
 .)CPUC( بكاليفورينا

اتصل على الرقم    
        1 )800( 649-7570

أو قم بزيارة الموقع 
www.calphoneinfo.
com. سيساعد ذلك على 

حماية العمالء اآلخرين من 
التعرض لزيادة في الرسوم.

•

•

اطلب من شركة الهاتف 
المحلية “تجميد” الحساب 

الخاص بك لمنع زيادة 
الرسوم.  اسأل شركة 

الهاتف ما إذا كانت تقدم 
ميزة “حظر الفواتير” والتي 

يمكن أن تساعد على منع 
التغيير المفاجئ.

اطلب من شركة الهاتف أن 
تسجل المسؤول عن إجراء 

التغييرات على الحساب 
الخاص بك. 

اقرأ كل ما توقع عليه. 
ورق اليناصيب والمسابقات 

والبطاقات اإلعالنية 
والشيكات التي يتم إرسالها 
إليداعها يمكن أن تضللك 

إلى تغيير الخدمة أو اعتماد 
الرسوم.

أنت غير مضطر إلى 
التحدث إلى مسؤولي 

التسويق عبر الهاتف، لكن 
إذا كنت ترغب في ذلك، 

فاطلب التحدث مع شخص 
يتحدث لغتك.  حتى في هذه 
الحالة، إذا كنت ترغب في 

تغيير الشركات أو طلب 
خدمات، فمن األفضل 

االتصال بشركة الهاتف 
مباشرة. 

•

•

•

•

ال تتصل برقم هاتف مجاني 
أنت لست على دراية به. 
ال تفصح عن معلوماتك 

الشخصية عبر الهاتف إلى 
شخص يتصل بك ويدعي 

بأنه ممثل عن شركة 
الهاتف. 

إذا كنت ال تريد تغيير 
الشركات، فال تقل “نعم” إلى 

أي مسؤول عن التسويق 
الهاتفي يتصل بك.  فإن 

كلمة “نعم” يمكن تسجيلها 
وربما تحاول الشركة 

استخدامها كدليل على أنك 
وافقت على الطلب.

أبلغ عن الهواتف الخلوية 
المفقودة أو المسروقة إلى 

شركة الهاتف الالسلكي 
على الفور لحظر الخدمة 

بحيث ال يستطيع الشخص 
استخدامها وتحميل فاتورتك.

•

•

•

التغيير المفاجئ
إذا تعرضت لعملية تغيير في خدمة الهاتف دون علمك، على سبيل 
فاقرأ  علمك،  دون  أخرى  هاتف  إلى شركة  الخدمة  تغيير  تم  المثال 
الجديدة  الشركة  إليك  ترسل  أن  إما  كل شهر.  بعناية  الهاتف  فاتورة 
الفاتورة أو تظهر الرسوم الخاصة بها على فاتورة الهاتف المحلي.    

تأكد من أن شركة الخدمات بعيدة المدى التي تظهر في الفاتورة هي 
المدى،  بعيدة  الخدمة  تبديل  عدم  من  للتأكد  اخترتها.   التي  الشركة 
المنزلي.   الهاتف  من   1  )700(  555  – الرقم 4141  على  اتصل 

سيخبرك التسجيل باسم شركة الخدمة بعيدة المدى الحالية.

إذا ما تعرضت لتغيير دون علمك، فاتخذ الخطوات التالية:

زيادة الرسوم
إذا ما تعرضت لدفع رسوم زائدة، على سبيل المثال كانت فاتورة الهاتف 
تحتوي على عناصر لم تطلبها، فيرجى قراءة الفاتورة بعناية.  ابحث 

عن رسوم المشتريات التي قمت بها.

فربما تكون الشركة التي فرضت هذه الرسوم مختلفة عن شركة 
الهاتف التي تتعامل معها. 

منع التغيير المفاجئ وزيادة الرسوم  إذا ما تعرضت لزيادة في الرسوم، فاتخذ الخطوات التالية:
لمنع التغيير المفاجئ وزيادة الرسوم، اتخذ الخطوات التالية:



التغيير المفاجئ 
وزيادة الرسوم

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

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

www.fcc.gov
www.ftc.gov

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

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.

Slamming and Cramming 

مدعوم من هيئة المرافق العامة بكاليفورنيا بمساعدة شركات الهاتف 
والمؤسسات األهلية

www.calphoneinfo.com

Plain Talk Series
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خدمة  تغيير  هو  المفاجئ  التغير 
الهاتف الخاصة بك دون الحصول 

على تصريح منك.  

أشياء  إضافة  هي  الرسوم  زيادة 
علي الفاتورة دون الحصول على 

 تصريح منك.
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