
عليك  ويجب  شهر.  كل  في  الهاتف  فاتورة  على  تحصل  ما  عادة 
دفعها في أسرع وقت ممكن. وأنت تستطيع دفع الفاتورة بعدة طرق 

مختلفة:

بالبريد اإللكتروني.

عبر اإلنترنت باستخدام بطاقة االئتمان.

تلقائًيا ومباشرة من بطاقة االئتمان أو الحساب المصرفي.

الذهاب إلى متجر معتمد حيث تستطيع سداد الفاتورة نقًدا. 

فاتورة ورقية في  تتلقى  تلقائًيا، ربما ال  أو  اإلنترنت  إذا دفعت عبر 
البريد.

على  تحتوي  الفاتورة  أن  من  وتأمد  شهر  كل  الهاتف  فاتورة  راجع 
المعلومات  الهاتف  فواتير  تتضمن  ما  عادة  طلبتها.  التي  الخدمات 

التالية:

رقم  )أو  الحساب  ورقم  والعنوان  االسم  الشخصية:  المعلومات 
الهاتف(.

ملخصات الفوترة بقيم الفواتير السابقة والمدفوعات، والقيمة التي 
عليك أن تدفعها حالًيا، وتاريخ استحقاق الدفع. 

بشركة  االتصال  بكيفية  القسم  هذا  يخبرك  الشركة:  معلومات 
الهاتف إذا كانت لديك أية أسئلة حول الفاتورة أو الخدمة. 

ولجنة   )CPUC( بكاليفورينا  العامة  المرافق  هيئة  معلومات 
بكيفية  المعلومات  هذه  تخبرك   :)FCC( الفيدرالية  االتصاالت 
في حسم  مساعدة  إلى  بحاجة  كنت  إذا  الوكاالت  بهذه  االتصال 

أحد النزاعات. 
الخطط  والخدمات: يصف هذا القسم خدمات الهاتف والتكاليف 
الخاصة بها. ويسرد رسوم المكالمات الهاتفية المحلية والمجانية 
والتي تكون بعيدة المدى. وهو يعرض كافة المكالمات التي تقوم 
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المكالمة  استغرقتها  التي  والمدة  بك  االتصال  يتم  عندما  بها، 
ورسوم كل مكالمة.

رسوم من شركات أخرى: إذا كانت شركة أخرى تجعلك تدفع 
سبيل  على  أخرى،  خدمات  أو  المدى  بعيدة  المكالمات  فواتير 
المثال التنزيالت، ستتضمن الفاتورة أقسام أخرى عن كل شركة 
تدفع لها فواتير. سيعرض كل قسم اسم الشركة التي تدفع لها 

فواتير وكيفية االتصال بها. 
كعب )الجزء السفلي( الفاتورة: قم بإرسال هذا الكعب مع الشيك 

إذا كنت ترسل القيمة المطلوبة بالبريد.  

كما ستتضمن الفاتورة رسوًما إضافية مثل ما يلي:

رسوم اإلعداد: هذه الرسوم بتم دفعها مرة واحدة لبدء أو تغيير 
الخدمة. 

الرسوم والضرائب والضريبة اإلضافية: وهي رسوم تقوم كافة 
والتي  الرسوم،  هذه  إحدى  تساعد  بتجميعها.  الهاتف  شركات 
الفيدرالية”، على  المشترك  عادة ُيطلق عليها اسم “رسوم خط 

الدفع لشبكة الهاتف.
رسوًما  الهواتف  شركات  تفرض  ما  عادة  الدليل:  مساعدة 

للحصول على أرقام الهاتف من دليل المساعدة )“411”(.  
بطاقات  الهاتف  شركات  بعض  تنتج  االتصال:   بطاقة  رسوم 
من  المكالمات  إلجراء  تستخدمها  لكي  بها،  الخاصة  االتصال 
هذه  الفاتورة  تتضمن  أخرى.  هواتف  أو  للدفع  يحتاج  هاتف 
الرسوم وربما تكون الرسوم أكبر من إجراء االتصال مباشرة 

من الهاتف المنزلي. 
رسوم الدقائق اإلضافية: إذا كنت قد قمت بتحديد نطاق الخدمة 
على الخط األرضي أو الهاتف الالسلكي، ستعرض الفاتورة أية 

رسوم تزيد عن الحد. 
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عادة ما تقدم شركات الهاتف عروًضا مثل العروض التالية:

الحزم: تقوم بعض الشركات ببيع العديد من الخدمات مثل الهاتف 
التي  الحزمة  من  كجزء  واإلنترنت  النصية  والرسائل  والكابل 
كل  إلى  بحاجة  كنت  إذا  جيدة  هذه صفقة  تكون  وربما  تقدمها. 
الخدمات. لكن إذا لم تكن هذه هي الحالة، فمن األفضل أن تقوم 

بشراء خدمات أقل بالسعر العادي.  
خيارات الخدمات األساسية: عادة ما تقدم شركات هاتف الخط 

األرض المحلي خيارين:
محلية  منطقة  في  المجانية  المكالمات  من  محدود  غير  عدد   .1

بسعر أساسي شهرًيا.

سعر  مقابل  المجانية  المحلية  المكالمات  من  محدودة  كمية   .2
منخفض، وسيتم فرض رسوم إضافية إذا ما تجاوزت الحد. توفر 
لك هذه الخدمة األموال إذا لم تقم بأي مكالمات في كل شهر.    

تعرض العديد من شركات الهواتف الالسلكية التي تدفع نظيرها 
مقدًما وعند استنفاد عدد الدقائق، يتعين عليك شراء المزيد. مع 
هذه الخطط، ربما ال تكون هناك فاتورة شهرية أو ربما تكون 

فاتورتك أبسط. 
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فاتورتك في وقت استحقاقها. حيث أن تأخرك ادفع 
لغرامات  يعرضك  دفعها  في 
عن  الحرارة  فصل  أو  التأخير 
فصل  تجنب  يمكنك  هاتفك. 
منزلك  هاتف  من  الحرارة 
خدمة  قيمة  بدفع  وذلك  الثابت 

االتصال األساسية فقط. 
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