
Պարտահաւաք  ընկերութիւնը նախկին պարտքեր 
հաւաքող մասնագիտացած ընկերութիւն է: Եթէ 
անոր ղրկուիս քրէտիթդ կրնայ վնասուիլ:

Գումարը գանձելու համար պարտահաւաքներ 
կրնան դատ բանալ քու ամսականէդ գանձելու, 
կամ կրնան տանդ վրայ պարտամուրհակ 
դնել, ինչ որ կը նշանակէ թէ երբ տունդ ծախես 
պարտահաւաքը իր բաժինը կ’առնէ: Հեռու մանացիր 
պարտահաւաքներէն ամսավճարդ ատենին 
վճարելով:

Ընդհանրապէս, ընկերութիւնը նախ պիտի 
անջատէ ձեր ծառայութեան մէկ մասը նախքան 
հարցը պարտահաւաքի ղրկելու: Քալիֆորնիոյ 
մէջ ընկերութիւնները չեն կրնար նման բան 
ընել երբ տակաւին ձեր գանգատը կը քննեն: 
Եթէ ըսեն որ պէտք է վճարես կրնան հարցդ 
պարտահաւաքման ուղարկել՝ բացի եթէ 
գանգատդ ներկայացնես California Public Utilities 
Commission-ին:  

Չվճարուած գումարի մը գծով ձեզ հետ կապուելէ 
մինչեւ հինգ օրուան ընթացքին պարտահաւաք 
ընկերութիւնը պէտք էձեզ ըսէ թէ:-

•   Պարտքի գումարը որքա՞ն է

•   Որո՞ւն պարտական ես 

•   Ինչպէ՞ս կրնաս  գումարին հակառակիլ

•   Պարտահաւաք ընկերութեան անունը, 
հասցէն եւ հեռաձայնի համարը

•  Պարտքի նօթը ո՞ր թուականին ղրկուած  
    էր ձեզի

    
1) Գումարը վճարել ուղղակի Պարտահաւաք 
ընկերութեան: Կրնաս նաեւ վճարման 
եղանակի մը համաձայնիլ անոր հետ, 
կամ ալ կրնաս դրամը վճարել հեռաձայնի 
ընկերութեան: 

2) Կռնաս գումարի նկատմամբ 
անհամաձայնութիւնդ յայտնել 
պարտահաւաքին. Եթէ անոր կատարած 
քննութիւնը դիւր չգայ քեզի կրնաս գանգատ 
ներկայացնել CPUC-ին: Երբ պարտահաւաքը 
իմանայ թէ նման գանգատ ներկայացուցած էք, 
չի կրնար դրամ պահանջել մինչեւ որ CPUC-ն 
աւարտէ իր քննութիւնը:

3) Կրնաս մերժել պարտքը վճարել: Եթէ 
մերժես՝ գրաւոր ներկայացուր մերժումդ: Ատկէ 
ետք պարտահաւաքը մէկ անգամ եւս կապ կը 
հաստատէ ձեր հետ եւ կը յայտնէ թէ ի՞նչ պիտի 
ընէ ձեր հարցով:
 
Յիշէ գրի առնել ինչ որ համաձայնեցար 
պարտահաւաքին հետ: Օրինակներ պահէ 
անոնց ուղարկած որեւէ փաստաթուղթէ եւ երբ 
պարտքդ վճարես պահան]է անկէ որ վճարման 
գծով նամակ ուղարկէ քեզի:

Ի՞նչ կրնամ ընել Պարտահաւաք 
ընկերութենէն նամակ ստանալէս 
ետք:

Հեռաձայնի ընկերութիւնը չվճարած 
գումարս ե՞րբ պարտահաւաքման 
պիտի կ’ուղարկէ: 

Եթէ հեռաձայնի ամսավճարդ 
չես կատարած, ոչ ալ 
ընկերութեան կամ
CPUC-ին գանգատ ներկայացուց
ած՝ընկերութիւնը կրնայ հարցդ 
պարտահաւաք ընկերութեան մը 
յանձնել: 
  

Եթէ ամսավճարդ տալու 
խնդիր ունիս, իմացուր 
ընկերութեան եւ qnդրէ 
վճարման նոր պայմաններ 
ստեղծէ. Եթէ չվճարելդ 
ծառայութեանդ գծով խնդրի 
մը հետեւանք է , ընկերութեան 
իմաց տուր եւ բացատրէ 
չվճարելուդ պատճառ(ներ)ը: 
Ընկերութիւնը պարտաւոր է 
քննելու հարցը եւ ճիշդ ըլլալուդ 
պարագային hատուցէ քեզ:
 



 

Plain Talk Series

Հովանաւորուած՝ Քալիֆորնիոյ Հասարակական 
Սպասարկման Յանձնաժողովին (California Public 

Utilities Commission) կողմէ, օժանդակութեամբ 
հառախօսային ընկերութեանց եւ համայնքային 

կազմակերպութեանց՝ 

www.calphoneinfo.com
Western Armenian, Feb. 2008

Պարտահաւաք 
Ընկերութիւններ
Ի՞նչ Ընել

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

Յաւելեալ մանրամասնութեան համար այցելեցէք 
մեր կայքէջը:- www.calphoneinfo.com

Եթէ հեռաձայնի ընկերութեանդ 
հետ չլուծուած խնդիր ունիս, կրնաս 
գանգատ ներկայացնել այցելելով 
www.calphoneinfo.com կայքէջը, կամ 
ալ զանգահարել՝  CPUC-ին՝ 1 (800) 
649-7570 թիւով:
Collection Agencies

Ի՞ՆՉ ԸՆԵԼ ԵՐԲ 
ՀԵՌԱՁԱՅՆԻ 

ԱՆՎՃԱՐ 
ԳՈՒՄԱՐԴ 

ՊԱՐՏԱՀԱՒԱՔ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ 

ՂՐԿՈՒԻ 


