
1  Ե՞րբ եւ ու՞ր
Հարց տուր դուն քեզ 

թէ ո՞ւր պիտի գործածես 
հեռախօսդ. Տո՞ւնը, 
գործի՞ ընթացքին, 
ճամբորդելո՞ւ 
ընթացքին: Նաեւ հարց 
տուր թէ ե՞րբ աւելի 
շատ պիտի գործածես. 
Առաւօտո՞ւն. Իրիկո՞ւնը, 
շաբաթավերջի՞ն: 

2 Ձեր 
գործածութեան 
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Չկայ բջիջային 
հեռախօսի ընկերութիւն, 
որ կրնայ ձեզ ծառայել 
ամբողջ նահանգի 
տարածքին: Ուրեմն, 
գտիր հատ մը,որ կրնայ 
ամենալաւը ծառայել 
քեզ: Իրենց մօտ կրնաս 
գտնել իրենց ցանցի 
ծառայած շրջաններու 
քարտէսը եւ այդ 
շրջանները ուր կրնաս 
բջիջայինդ գործածել:

3  Ընտրէ քեզ 
յարմարող 

լաւագոյն ծրագիրը.
Բջիջայինի 
ընկերութիւնները մէկէ 
աւելի ծրագրեր ունին, 
ինչպէս տեղական, 
շրջանային, կամ երկրի 
ընդհանուր տարածքին 
վերաբերող:  Կարգ մը 
ծրագրեր քեզ կ’արտօնեն 
գործածութիւն որեւէ 

ատեն կամ յատուկ 
զբաղ ժամերու, մինջ այլ 
ծրագրեր կ’արտօնեն 
գիշերները եւ ոչ զբաղ 
ժամերը:

Ուշադրութեամբ 
քննէ իւրաքանչիւր 
ծրագիր: Նայիր քու 
բջիջայինի ամսական 
վճարումներուդ ու 
բաղդատէ գիները:

4  Փորձարական 
շրջանդ

Բջիջայինի 
ընկերութիւններէն 
շատերը փորձարական 
շրջան ունին իրենց 
ծառայութիւնն ու 
ընդգրկած տարածքը 
փորձելու համար: 
Այս միակ ժամանակն 
է երբ կրնաս 
համաձայնութիւնդ ջնջել 
առանց տուգանքի: 
Փորձէ բիջային 
կազմդ ու անոր 
ծառայութիւնները:

5  Երկարատեւ 

Համաձայնութեան 
այլընտրանքները.
Եթէ համաձայնագիրը 
լաւ չէ ձեզ համար՝ 
ընտրէ ամսական դրոյթը 
(month-to-month), կամ 
ալ նախապէս վճարուած 
ծառայութիւնը (prepaid 
plans): 

Եթէ այս վերջինը 
ընտրես, իմացիր 
թէ րոպէները ե՞րբ 
կ’աւարտին: Իմացիր 
եթէ այս ձեւը կ’ընդգրկէ՞ 
հեռաւոր ու միջազգային 
կանչերը: Իմացիր 
ինչպէ՞ս գնել նոր րոպ 
էներ եւ եթէ ստիպուած 
ես զանոնք գնել 
նախքան րոպէ ներուդ 
աւարտիլը:

6 Իմացիր 
շրջանէդ դուրս 

կանչերու (Roaming) 
գինը:

<րջանէդ դուրս խօսիլը 
կը նշանակէ մէկ այլ 
բջիջային ընկերութեան 
ծառայութիւնը 
գործածել. Այս կը 
պատահի երբ քու 
ընկերութեանդ շրջանէն 
դուրս ըլլաս՝ Իմացիր՝

1. եթէ նման կանչերե 
յաւելեալ ծաqս 
կ’ենդադրեն. 2. ինչպէ՞ս 
կրնաս գիտնալ թէ 
Roaming-ի մէջ ես. 3. թէ 
բոլոր ծառայութիւնները 
ունի՞ս երբ շրջաnէդ 
դուրս ես:  

7  Հեռաւոր 
կանչեր (Long 

Distance)
Այս տեսակի կանչերու 
վճարումները 
կ’արձանագրուին, 
երբ շրջանէդ դուրս կը 
կանչես: Իմացիր թէ 
ինչպէ՞ս պիտի վճարես 
երբ նման կանչեր 
կատարես:

8  Ձայնային 
ծառայութենէ 

(Voice Service) բացի  
այլ յատկութիւններ 
Ինչպէս օրինակ 
համացանցի (Internet) 
կապ եւ տառերով կանչ 
(text messaging). Իմացիր 
ի՞նչ ծախս կ’ենդադրեն 
եւ ինչպէ՞ս կրնաս կեցնել 
զանոնք երբ ուզես: Այլ 
յատկութիւն է նաեւ 

բջիջայինէ-բջիջային 
(mobile to mobile) 
խօսելաձեւը: 

9   Բջիջայինի 
յատուկ թիւդ 

պահել
Եթէ ընկերութիւնդ 
փոխես կրնաս 
բջիջայինի թիւդ պահել: 
Եթէ ընկերութեանդ 
հետ համաձայնութիւնդ 
աւարտած չէ, կրնայ 
ըլլալ որ տուգանք 
վճարելու հարկադրուիս 
նման բանի համար: 

Կրնայ ըլլալ նաեւ 
որ ստիպուիս նոր 
բջիջային կազմ 
գնելու հարկադրուիս, 
նկատի ունենալու որ 
որոշ կազմեր միայն 
որոշ ընկերութեանց 
ծառայութեան յարմար 
են: 

10 Հասկցիր 
ծախսերդ

Պահանջէ տեսնել 
ամսական վճարման 
կտրոնի նմոյշ մը, որ 
կը ճշդէ վճարելիք 
ամսական ծախսերդ: 

Հետեւեալները պէտք է 
նկատի առնես՝

• Ծառայութիւնը 
սկսելու ծախս

• Տուրքեր 

• Հեռաւոր եւ շրջաnէդ 

դուրս կանչերու 
ծախսեր

• Տառերով կանչ 
(text messag-
ing) ծախսեր: 
Այլ ծախսեր եթէ 
րոպէներդ պիտի 
գործածես այլ 
անձի մը հետ:

• Չիրականացած 
կանչերու համար 
credit պիտի 
ստանա՞ս 

• Համաձայնութիւնդ 
ժամանակէն 
առաջ ջնջելու 
ծախս: Եթէ մէկէ 
աւելի բջիջային 
ունիս նոյն 
համաձայնութեամբ 
արդեօ՞ք բոլորն ալ 
տուգանքի պիտի 
ենթարկուին 



Բջիջայինի 
ծառայութիւն 
գնելու տասը 

խրատներ՝

Ինչպէս գնել 
Բջիջայինի 
ծառայութիւն՝ 
տասը 
խրատներ

Բջիջայինի ծառայութիւն 
գնելէ առաջ իմացիր 
շուկայի վրայ գտնուող 
ծրագրերը, որպէսզի 
ընտրես լաւագոյնը 
պիւտճէիդ հիմամբ:  

Համաձայնագիր 
ստորագրելէ առաջ իմացիր 
թէ ի՞նչ ծառայութիւն  կը 
գնես: Հարցուր որեւէ բան 
որ յստակ չէ քեզի համար: 
Կրնաս նաեւ ընկերութեան 
կայքէջը (website) քննել 
նման բաներու համար: 

 

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

Յաւելեալ տեղեկութեան համար աՅցելէ՝

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

«Ես Ստեղնաշարի Տղան եմ, որ ձեզ 
տեղեկութիւն կը բերեմ ձեր բջիջայինի 

ծառայութեան 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: 

Plain Talk Series 
10 Wireless Tips

Հովանաւորուած՝ Քալիֆորնիոյ Հասարակական 
Սպասարկման Յանձնաժողովին (California Public Utilities 

Commission) կողմէ, օժանդակութեամբ հառախօսային 
ընկերութեանց եւ համայնքային կազմակերպութեանց՝ 

www.calphoneinfo.com

Plain Talk Series
Western Armenian, Feb .2008 
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