
Կարգ մը հեռաձայնի 
ընկերութիւններ ձեզ 
վճարման ուշացումի 
տուգանքի պիտի 
ենթարկեն եթէ 
ճիշդ թուականին 
չվճարէք. 
Ամսավճարի կտրոնը 
պէտք է պարունակէ 
այս թուականը եւ 
տուգանքի գումարը: 

Վճարման ուշացումի 
տուգանքը ձեր 
տարրական 
ամսավճարի 1.5 %ը 
չի կրնար անցնիլ: 
Ընկերութիւններ 
որոնք այլ 
ծառայութիւններ 
կը ներկայացնեն՝ 
ինչպէս բջիջային գիծ 
եւ ինթերնէթ կրնան 
յաւելեալ տուգանք 
պահանջել:

Հեռաձայնի գիծդ կրնայ 
կտրուիլ:-

• Եթէ ամսավճարդ 
չվճարես,

• Երբ ծառայութիւն 
ստանալու ժամանակ 
սուտ տեղեկութիւն 
տաս.,

• Ամսավճարդ 
իրերայաջորդ կերպով 
ուշ վճարես,

• Ծառայութիւնը կամ 
քեզի տրուած սարքերը 
չարաշահես,

• Ծառայութեան 
պայմանագիրդ խոցես.

Կարգ մը հեռաձայնի 
ընկերութիւններ չեն 
կրնար տարրական 
հեռաձայնի 
ծառայութիւնդ 
կտրել երբ հեռակայ 
խօսակցութեան, 
ինթերնէթի, կամ 
բջիջայինի ծախսերդ 
չվեարես: Բայց 
ընկերութիւնը կրնայ 
կտրել չվճարած 
ծառայութիւններդ:

Եթէ ամսավճարէդ 
ոչ մէկ բան չվճարես՝ 
հեռաձայնի 

ընկերութիւնը 
կրնայ գիծդ կտրել: 
Նախքան գիծդ 
կտրելը ընկերութիւնը 
զգուշացման ազդ 
կ’ուղարկէ թէ 
ծառայութիւնը 
պիտի կասեցնէ 
եթէ եօթը օրուան 
ընթացքին չվճարես: 
Ծառայութիւնը 
կասեցնելու 
ձեւերը կրնան 
տարբերիլ: Հարցուր 
ընկերութեանդ թէ 
ինք կասեցման ի՞նչ 
տնօրինում ունի:

Նոյնիսկ եթէ 
ծառայութեանդ բոլոր 
բաղադրատարրերը 
կասեցուին 
չվճարելուդ համար, 
ընկերութիւնները 
պէտք է արտօնեն 
որ 911 թիւին 
զանգահարելու 
իրաւունք ունենաս: 
Բջիջային 
հեռաձայնները պէտք է 
ելեքտրականութեամբ 
լեցուած ըլլան՝ 911-ը 
զանգահարելու 
համար: 

Երբ վճարումդ 
կատարես կրնաս 
ընկերութենէն 
պահանջել որ 
ծառայութիւնդ 
վերադարձնէ: 
Կրնաս 

Պիտի 
ստիպուի՞մ 
ուշացման 
տուգանք 
վճարելու:

Պէ՞տք է վճարեմ 
գումարներ այն 
ծառայութեանց 
որոնց գծով 
հարց ունիմ: Այս 
գծով վճարման 
ուշացումի 
տուգանք պիտի 
ստանա՞մ:

Հեռաձայնի 
ընկերութիւն 
մը կրնա՞յ 
հեռաձայնի 
գիծս կտրել:

Եթէ ամսավճարի 
կտրոնիդ վրայ 
եղող գումարի մը 
գծով հարց ունիս 
անմիջապէս կապ 
հաստատէ հեռաձայնի 
ընկերութեանդ հետ: 
Հարկ չկայ գումարը 
վճարելու եւ տուգանքի 
չես կրնար ենթարկուիլ 
երբ ընկերութիւնը 
լուր ունի եւ հարցը 
քննութեան մէջ է:

Եթէ ընկերութեան 
լուծումը չհաւնիս 
կրնաս դժգոհութիւնդ 
CPUC-ին ղրկել: 
Որպէսզի այս 
միջոցին հեռաձայնի 
գիծդ չկտրուի եւ 
տուգանքներու 
չենթարկուիս՝ պէտք 
է խնդրոյ առարկայ 
գումարը պահ դնես 
CPUC-ին մօտ երբ 
հարցդ անոր ղրկես:  

ծառայութեան 
վերակապման 
տուգանքի 
ենթարկուիլ, կամ ալ 
դրամ պահ դնելու 
հարկադրուիլ: 

Նկատի ունենալով 
որ հեռաձայնի 
կտրուած գիծերու 
համարները կրնան 
այլոց տրուիլ՝ կրնաք 
ձեր հին թիւը չստանալ 
երբ ծառայութիւնը 
վերակենդանացնէք: 

Ընկերութիւնդ չի 
կրնար արգելք 
հանդիսանալ որ այլ 
ընկերութեան մը հետ 
պայմանաւորուիս, 
նոյնիսկ եթէ 
վճարումները 
կատարած չես: Բայց 
նոր ընկերութիւնդ 
կրնայ պահանջել որ 
դրամ պահ 

դնես 
իր 

մօտ:

Դրամ պահ 
դնելու պիտի 
ստիպուի՞մ:

Եթէ վճարման անցեալդ 
մաքուր չէ, կամ ալ 
տակաւին լաւ քրէտիթ 
ապահոված չես՝ 
ընկերութիւնը կրնայ 
ստիպել քեզ դրամ պահ 
դնելու: 

Եթէ հեռաձայնի 
ծառայութիւնդ 
ընդհատուի չվճարելուդ 
պատճառաւ, կրնաս 
հարկադրուիլ դրամ 
պահ դնել զայն 
վերստանալու համար:

Ցած եկամուտ ունեցող 
ընտանիքներ որոնք 
California LifeLine 
(նաեւ ծանօթ իբրեւ՝ 
ULTS)-ի ծրագրի մէջ 
են, դրամ պահ դնելու 
պարտաւոր չեն:

Պահ դրուած դրամը 
կը վերադարձուի երբ 
մէկ տարի շարունակ 
վճարումներդ 
ծամանակին կատարես, 
կամ ծառայութիւնը 
կասեցնես՝ անշուշտ 
որը որ շուտ կու գայ:



Ուշ Վճարման 
Տուգանք 

Գիծի Կասեցման 
Տուգանք

Պահ Դրուած  
Գումար

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

Հովանաւորուած՝ Քալիֆորնիոյ 
Հասարակական Սպասարկման 

Յանձնաժողովին (California Public Utilities 
Commission) կողմէ, օժանդակութեամբ 

հառախօսային ընկերութեանց եւ 
համայնքային կազմակերպութեանց՝ 

www.calphoneinfo.com
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Plain Talk Series

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

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:

Late Payment Fees, Disconnections and Deposits 

Ուշ Վճարման 
Տուգանք,  Գծի 

Կասեցում եւ 
Պահ Դրուած 
Գումարներ:  

Ի՞նչ Պէտք Ունիս 
Իմանալու:

Եթէ  խնդիր ունիս 
հեռաձայնի ամսավճարդ 

վճարելու՝ կրնաս ուշ 
վճարման տուգանքի 

ենթարկուիլ, հեռաձայնի 
գիծդ կրնայ կտրուիլ եւ 

վերամիաձման համար 
ստիպուիս գումար մը պահ 

դնել:


