
Տեղական Հեռախօսի 
Ընկերութիւն 
Ընտրելու համար
Բնակած շրջանիդ մէջ 
հառաձայնի, քէյպըլի 
կամ բջիջայինի 
ընկերութիւններ կրնան 
տեղական հեռախօսի 
ծառայութիւններ 
տրամադրել

Նախքան ընտրութիւն 
կատարելը բաղդատէ 
գիները եւ այլ կարեւոր 
հարցերը: 

Շրջանիդ հեռաձայնի  
ընկերութեան 
ծառայութեան ծախսերը 
կրնան ընդգրկել՝ 

•  Ծառայութիւն սկսելու 
կամ փոխելու մէկ 
անգամուան վճարում:

•  Ամսական վճարում՝ 
եթէ նման տեսակի 
ծառայութեան 
արձանագրուած ես: 

•  Շրջանէդ ներս նոյն area 
code-ի կամ շրջանէդ 
դուրս հեռաձայնի 
խօսակցութեան ծախս, 
որոնք կրնան սուղ 
ըլլալ:

Հեռակայ շրջաններ 
հեռախօսելու 
ծառայութիւն ընտրել
Հեռակայ շրջաններ 
հեռախօսելու շատ 
ծրագիրներ կան: 
Ուշադրութեամբ քննէ 
զանոնք եւ մանաւանդ 
իմացիր հետեւեալ 
հարցերը՝

•  Ամսական 
վճարումները: Ինչի՞ 
համար են եւ անոնց 
փոխարէն ի՞նչ պիտի 
ստանաս:

•  Նուազագոյն ծախսերը: 
Այդ կրնայ ամսական 
դրութեամբ կամ 
իւրաքանչիւր 
խօսակցութեան 
համար ըլլալ:

•  Ընկերութենէ-
ընկերութիւն 
փոխադրուելու 
վճարում՝ յատկապէս 
երբ long distance-ի 
ընկերութիւնդ 
փոխես: Հարցուր 
փոխադրուելիք 
ընկերութեանդ եթէ 
ինք կը ստանձնէ 
փոխանցման 
վճարումը:

•  Յատուկ սպաոողական 
գիներ, որոնք կարճ 
ժամանակուան 
համար են միայն եւ 
կրնան միայն գիշերը 
գործածուիլ:

Ընտրել Բջիջայինի 
Ծառայութիւնը
Հարց տուր դուն քեզ թէ 
ո՞ւր պիտի գործածես 
բջիջային հեռախօսդ: 
CPUC-ին այս գծով յատուկ 
գրքոյկ մը պատրաստած 
է: Կրնաս զայն ստանալ 
զանքահարելով 1-800-649-
7570 թիւին, կամ այցելելով 
www.calphoneinfo.com. 
կայքէջը:

Ընդհանրապէս՝

•  Բաղդատէ 
ընկերութեանց 
ծառայութիւնները 
նախքան զանոնք 
գնելը:

•  Իմացիր թէ ի՞նչի կը 
ստորագրես եւ որքա՞ն 
պիտի արժէ: Կրնաս 
ծրագրի կանուխ 
դադրեցման տուգանքի 
ենթարկուիլ եթէ 
ճշդուած ժամանակէն 
առաջ ծրագրէն դադրիլ 
ուզես:

•  Երբ երկարատեւ 
համաձայնութեան 
մտնես, վստահ եղիր 
որ փորձաոական 
շրջան ունենաս, որու 
ընթացքին կրնաս 
քննել ընկերութեան 
ծառայութիւնները եւ 
օրինակ բջիջայինի 
աշխատման 
տարածքը: Իմացիր 
եթէ կրնաս 
համաձայնութիւնդ 
առանց տուգանքի 
դադրեցնել 
փորձաոական շրջանի 
աւարտին:  

Կանխավճարուած 
հեռախօսի քարտեր
Կանխավճարուած 
հեռախօսի քարտերը 
կը գործածուին 
ամենուրէք: Զանոնք 
գնելէ առաջ նկատի առ 
հետեւեալները՝ 

1.  Ընկերութեան անունը:

2.  Իւրաքանչիւր րոպէի 
ծախսը եւ անոր 
բացատրութիւնը:

3.  24-ժամեայ 
ծառայութեան 
վերաբերող 
հեռախօսի համարը:

4.  Քարտի աւարտման 
թուականը:

5.  Յաւելեալ ծախսեր 
(collect calls, եւ ծախս՝ 

իւրաքանչիւր անգամ 
որ զանգահարես ):

6.  Չամբողչացած 
կանչերու hատուցում

7.  Ռոպէները ինչպէ՞ս 
կ’ամբողջացուին 
(rounded)

8.  Ինչպէ՞ս յաւելեալ 
րոպէներ լեցնել 
քարտին վրայ:

Քալիֆորնիոյ Lifeline 
(ULTS)
Կրնաս հեռախօսային 
ծառայութեան զեղչ 
ստանալ եթէ տարեկան 
եկամուտդ տուրքէ առաջ 
հետեւեալներէն աւելի չէ՝

1-2 անձի համար՝   
  $22,900

3 անձի համար՝ $26,900

4 անձի համար՝  $32,400

Իւրաքանչիւր յաւելեալ 
անձի համար՝ 
    $ 5,500
(այս գումարները կրնան 
փոխուիլ Մայիս 31, 2009-էն 
ետք)

Համաձայնագիր 
ստորագրէ ապահովելով 
փաստաթուղթ՝ որ կը 
փաստէ թէ եկամուտի 
որոշ մակարդակ ունիս, 
կամ ալ փաստէ՝ թէ 
SSI, NSL, Medicaid, 
Medi-Cal, Healthy 
Families, LIHEAP, 
Food Stamps, TANF, 
WIC կամ այլ ծրագրի 
կը մասնակցիս: 
Իւրաքանչիւր տարի 
այս ծրագրերուն 
մասնակցութեան 
նորոգման փաստը 
ղրկէ հեռախօսի 
ընկերութեան, 

այլապէս կրնաս 
ծրագրէն դուրս դրուիլ 
եւ հարկադրուած ըլլալ 
համաձայնագիրդ 
նորոգելու:

Հեռախօսի 
խարդախութիւն
Հեռախօսի ամսական 
վճարման կտրոնդ 
ուսումնասիրէ ճշդելու 
համար թէ հոն չկան 
ծախսեր որոնց համաձայն 
չես: Հեռախօսի 
խարդախութիւնը 
կ’ընդգրկէ՝

• Ընկերութեան 
անվաւեր փոփոխում 
(Slamming)    

• Անվաւեր ծախսեր 
(Cramming)

• Անորոշ ազդեր (Mis-
leading ads)

Slamming  կը 
նշանակէ հեռախօսի 
ընկերութեանդ անվաւեր 
փոփոխում, առանց քու 
համաձայնութեանդ: Այս 
օրէնքի դէմ արարք է: 

Cramming կը 
նշանակէ առանց քու 
համաձայնութեանդ 
անվաւեր ծախսեր 
պարտադրել վրադ: Այս 
եւս օրէնքի դէմ արարք է:  

Եթէ slamming-ի կամ  
cramming-ի հանդիպիս՝ 

անմիջապէս կապուիր 
հեռախօսի ընկերութեանդ 
հետ եւ գանգատիր որ 
հարցր ճշդուի, ինչպէս 
նաեւ՝ տեղեկացուր՝  Cali-
fornia Public Utilities Com-
mission’s խարդախութեան 
բաժանմունքը  1-(800) 
649-7570 համարով: Այս 
մասին տեղեկանալու 
համար ստացիր 
CPUC-ի յատուկ գրքոյկը   
զանգահարելով 1-800-649-
7570 թիւին, կամ այցելելով 
www.calphoneinfo.com. 
կայքէջը:

Եթէ հեռախօսային ազդի 
մը համաձայնելու ըլլաս 
իմացիր անոր մասին, 
որովհետեւ անոնցմէ 
շատերը մոլորեցնող եւ 
շուարցնող են: Ազդին 
վերաբերող բոլոր 
փաստաթուղթերը պահէ: 
Եթէ բան մէ կայ որ չես 
հասկնար հարցուր այդ 
մասին եւ պահանջէ որ 
այդ բացատրուի քեզի: 
Կրնաս նոյնիսկ խնդրել որ 
այդ բացատրութիւնը քու 
մայր լեզուովդ կատարուի: 
Նաեւ պահէ այդ 
ծառայութեան վերաբերող 
ամսավճարի կտրոնները:



Տէր դարձիր 
քու հեռաձայնի 
ծառայութեանց

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

CPUC -ի Հեռախօսի համարը 
(Hotline)

ՅԱւԵլԵԱլ ՏԵղԵԿութԵԱՆ ՀԱՄԱր ԱՅցԵլէ՝

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

«Ես Ստեղնաշարի Տղան եմ եւ ձեզ կը 
ներկայացնեմ հեռաձայնային Պարզ 

Խօսակցութեան (Plain Talk) ծառայութիւնները»:  

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

Հովանաւորուած՝ Քալիֆորնիոյ Հասարակական 
Սպասարկման Յանձնաժողովին (California Public Utili-

ties Commission) կողմէ, օժանդակութեամբ հառախօսային 
ընկերութեանց եւ համայնքային կազմակերպութեանց՝ 

www.calphoneinfo.com
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ԻՄԱցԻր ՀԵՌԱԽօՍԻ 
ԾԱՌԱՅՈւթԵԱՆ ՄԱՍԻՆ: 
Իմանալով կրնաս նԻւթական 
խնայել, հեռու մնալ հեռախօսԻ 
խարդախութենէ եւ ձեզԻ յարմար 
լաւագոյն ծառայութԻւնը 
ստանալ:

Կարգ մր խրատներ որ պէտք է միտքդ 
պահես:

•  Իրաւունքը ունիս հեռախօսի ամսավճարիդ 
մանրամասնութիւնները իմանալու:

•  Մի ստորագրեր կամ մի համաձայնիր բանի 
մը որ չես հասկցած: Խնդրէ որ ծախողը ամէն 
ինչ բացատրէ՝ նախքան որ ստորագրէս:

•  Հեռախօսի ամսավճարի կտրոնդ քննէ 
անմիջապէս որ ստանաս զայն: Պահէ 
զանոնք:

•  Հեռախօսի վրայ անձնական տուեալներ 
մի փոխանձեր, բացի եթէ դուն կանչես 
հեռախօսի ընկերութեան:

Խրատ: տարօրինակ  area code 
ունեցող թիւի մի զանգահարեր: Այս 
թիւը կրնայ շրջանէդ դուրս կամ 
այլ երկրի մէջ ըլլալ եւ մեծ գումար 

կ’ենթադրէ: Եթէ վստահ 
չես՝ նայիր հեռախօսի 
ընկերութեան գիրքը, 
համացանցը (Internet), կամ 
ալ «0»  կամ «411» (opera-
tor) զանգահարէ իմանալու 
համար թէ այդ area code-ը 
ո՞ւր կը գտնուի:
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