
Վստահ եղիր հարց տալու • 
թէ 9-1-1 ծառայութիւնը 
կը տրամադրուի 
VoIP-ին տրամադրող 
ընկերութեան կողմէ: 
Կարգ մը ընկերութիւններ 
կը տրամադրեն “E-911” 
ծառայութիւնը, որ շտապ 
ընկալողին կը տեղեկացնէ 
կանչողին վայրը: Գիտցիր 
թէ ընկերութիւնը նման 
ծառայութիւն ունի՞: 

Ծառայութիւնը կրնայ direc-• 
tory assistance կամ white page 
directories չտրամադրել:

VoIP-ին կանոնաւորուած • 
չէ Քալիֆորնիոյ Հանրային 
Սպասարկութեանց 
Յանձնաժողովին (CPUC)-ին 
կողմէ: Գանգատներդ չես 
կրնար (CPUC)-ին կատարել: 

Կրնաս գործածած VoIP-• 
իդ համար բնակած վայրիդ 
ունեցած area code-էն տարբեր 
area code ունենալ: Բայց նման 
պարագայի քեզ կանչողներ 
կրնան յաւելեալ ծախսի 
ենթարկուիլ նոյնիսկ եթէ մօտդ 
են: Կրնաք դուք եւս նման 
ծախսի եբթարկուիլ:

Ի՞նչ է VoIP-ին:
VoIP-ին ինթըրնէթի միջոցաւ 
հեռաձայնային կապ հաստատելու 
ծառայութիւն մըն է: Այս նոր 
հեռախօսային ձեւը շուտով 
ժողովրդականութիւն շահած է, 
նկատի ունենալով որ հեռակայ 
եւ նոյնիսկ միջազգային աժան 
հեռախօսային կապի միջոց է:

VoIP-ին հեռախօսային ալիքները  
քոմբիւթըրի միջոցաւ լսելի կը 
դարձնէ: Կրնաք նոյնիսկ պարզ 
հեռախօսի կանչել եւ  քոմբիւթըրի 
միջոցաւ խօսիլ:

Այս բացատրողականը կարդայ 
իբրեւ ընդհանուր ցուցմունք: 
Յաւելեալ մանրամասնութիւններ 
կրնաս ստանալ ծառայութեան 
արձանագրուած ընկերութենէն:

Ի՞նչ պէտք ունիս 
VoIP-ի գործածելու 
համար:
Broadband Internet ինչպիսին է  DSL-ը 
կամ cable modem-ի պէտք ունիս VoIP 
գործածելու համար: Կրնաս նաեւ 
VoIP-ի յատուկ հեռախօսի կազմի կամ 
հեռաձայնի adapter-ի պէտք ունենալ: 
Կրնաս նաեւ նման կազմածներու 
պէտք չունենալ:

Ի՞նչ պէտք է գիտնաս 
VoIP գործածելու 
համար: 

VoIP-ին ելեքտրական հոսանքի • 
կարիք ունի: Չես կրնար զայն 
գործածել եթէ ելեքտրական 
հոսանքը կտրուի: Կարելի է այս 
դարմանել ծառայութիւնը շնորհող 
ընկերութեան քեզ տրամադրած 
back-up battery-ով:



Ինթըրնէթի Միջոցաւ 
Հեռաձայնային 
Խօսակցութիւն 
(VOIP) 

 
Հովանաւորուած՝ Քալիֆորնիոյ Հասարակական 
Սպասարկման Յանձնաժողովին (California Pub-

lic Utilities Commission) կողմէ, օժանդակութեամբ 
հառախօսային ընկերութեանց եւ համայնքային 

կազմակերպութեանց՝ 

www.calphoneinfo.com

Plain Talk Series
Western Armenian, Feb. 2008

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

համարը (Hotline)

ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆՈՒԹԵԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՃԵՑԷՔ ԱՅՑԵԼԵԼ

www.cpuc.ca.gov
www.fcc.gov
www.ftc.gov

Ես Ստեղնաշարի տղան եմ եւ ձեզ կը բերեմ Plain 
Talk Series ը Հեռաձայնի մանրամասնութեանց 

մասին!

Թէեւ Քալիֆորնիոյ Հանրային 
Սպասարկութեանց Յանձնաժողովը (CPUC) 
չի կրնար ձեզ օգտակար ըլալ  VoIP-ի 
ծառայութեան գծով, ան սակայն կրնայ 
օգնել ձեզ հեռաձայնի այլ խնդիրներով որ 
դուք կարող չէք լուծել: Կրնաս գանգատ 
ներկայացնել  այցելելով www.calphoneinfo.
com կայքէջը կամ ալ կանչել՝ CPUC hotline-ը  
1 (800) 649-7570 թիւով:

VoIP
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VoIP
Ինթըրնէթի 
Միջոցաւ 
Հեռաձայնային 
Խօսակցութիւն

  

Ի՞նչ է: 
Ի՞նչ Կրնայ 
տրամադրել 
Ձեզ


