
Տան միւս • 
անդամներուն 
հարցուր եթէ 
իրենցմէ մէկը 
ծառայութեան 
ընկերութիւնը 
փոխած է:
Կապ հաստատէ • 
ընկերութեանդ 
կամ հեռաւոր 
խօսակցութեանդ 
ծառայողին 
եւ իմացուր 
որ սլէմինկի 
ենթարկուած ես:
Գրի առ բոլոր • 
անձերուն 
անունները որոնց 
հետ խօսած 
ես: Առ անոնց 
պաշտօնեայի 
թիւը եւ գրէ թէ 
իւրաքանչիւրը ի՞նչ 
խոստացաւ ընել:

Գանգատդ տար • 
California Public 
Utilities Com-
mission (CPUC). 
զանգահարէ 1 
(800) 649-7570 
թիւին կամ այցելէ 
կայքէջը՝  www.
calphoneinfo.com.

Տան միւս • 
անդամներուն 
հարցուր եթէ 
իրենցնէ մէկը նոր  
ծառայութիւնը 
խնդրած է:
Անմիջապէս • 
կապուիր 
վճարման կտրոնը 
ուղարկող 
ընկերութեան հետ 
եւ գանգատիր 
յաւելեալ ծախսին 
առընչութեամբ: 
Ընկերութիւնը 
պարտաւոր է 30 
օրուան ընթացքին 
հարցը քննելու եւ 
լուր տալու թէ ի՞նչ 
պէտք է ընես: 
Պարտաւոր • 
չես վճարելու 
ծառայութեանց որ 
դուն ապսպրած 
չես: Բայց պէտք 
է գումարի 

մնացեալը 
վճարես: Այլապէս 
ընկերութիւնը 
կրնայ անջատել 
ծառայութիւնդ: 
Գրի առ բոլոր • 
անձերուն 
անունները որոնց 
հետ խօսած ես այս 
մասին : Առ անոնց 
պաշտօնեայի 
թիւը եւ գրէ թէ 
իւրաքանչիւրը ի՞նչ 
խոստացաւ ընել:
Եթէ • 
ընկերութիւնները 
հարցդ չլուծեն՝ 
գանգատդ տար 
California Public 
Utilities Com-
mission (CPUC). 
զանգահարէ 1 
(800) 649-7570 
թիւին կամ այցելէ 
կայքէջը՝  www.
calphoneinfo.
com. Այս կրնայ 
օգնել ապագային 
քրէմինկի 
հանդիպող 
յաճախորդներու:

Ընկերութենէդ • 
խնդրէ որ սաոեցնեն 
(place a “freeze”) 
ծառայութիւնդ վրայ՝ 
սլէմինկը արգիլելու 
համար: Նաեւ 
հարցուր եթէ “bill 
blocking” ունին եւ 
այդ ընեն՝ որպէսզի 
արգիլեն քրէմինկի 
ենթարկուիլդ:  
Ընկերութեանդ • 
հարցուր որ 
իրենց մօտ ո՞վ 
արձանագրուած է 
եւ իրաւունք ունի 
ծառայութեանդ 
մէջ փոփոխութիւն 
կատարելու:
Կարդայ ամէն բան • 
որ կը ստորագրես 
ինչպէս օրինակ 
Sweepstakes, contests, 
postcards եւ checkեր, 
որոնք կը ղրկուին եւ 
անուշադրութեամբ 
հաշիւիդ մէջ  կը 
դնես եւ կրնան 
պատճառ ըլլալ 
ծառայութեանդ 
փոփոխման: 
Telemarketer-ներու • 
պէտք չունիս 
խօսելու. եթէ ուզես 
խօսիլ՝ ըսէ որ քու 
մայր լեզուովդ ըլլայ 
խօսակցութիւնը: 
Ամենայն պարագայի 
եթէ ծառայութիւնդ 

ուզես փոխել 
պէտք ի նախկին 
ընկերութիւնդ 
իմացնես 
անմիջապէս:
Չիմացած toll-• 
free թիւերուն մի’ 
զանգահարեր: 
Հեռախօսի վրայ 
անձնական 
տուեալներ մի 
տար անձի մը, 
որ կր ձեւացնէ 
թէ հեռախօսի 
ընկերութիւնդ կը 
ներկայացնէ:
Եթէ ընկերութիւնդ • 
չես ուզեր փոխել 
«այո» մի ըսեր 
երբ այդ մասին 
հեռաձայն ստանաս 
այլ ընկերութենէ: 
Ձեր «այո»մ կրնայ 
արձանագրուիլ 
եւ իբրեւ փաստ 
գործածուիլ ձեր դէմ: 
Կորսուած կամ • 
գողցուած բջիջային 
hեոաձայնի մասին 
անմիջապէս 
տեղեակ պահէ 
ընկերութիւնը, 
որպէսզի 
ծառայութիւնը 
կասեցնէ եւ 
օտարներ զայն 
գործածելու 
կարողութիւնը 
չունենան: 

Սլէմինկ Slamming
Տեսնելու համար թէ սլէմինկի ենթակայ էք-
այսինքն մէկ ընկերութենէ այլ ընկերութիւն 
փոխադրուած՝ առանց ձեր արտօնութեան—
ամսավճարդ ուշադրութեամբ քննէ 
ամէն ամիս: Կամ նոր ընկերութիւնը իր 
մասնավճարը պիտի ուղարկէ, կամ ալ իր 
գումարները պիտի երեւին ամսավճարի 
կտրոնին վրայ:

Վստահ եղիր որ վճարման կտրոնին 
վրայ նշուած հեռաւոր խօսակցութեան 
ընկերութիւնը քու ընտրածդ է: Վստահ ըլլալու 
համար տան հեռաձայնով զանքահարէ 1 (700) 
555-4141 թիւին: արձանագրուածէն կ’իմանաս 
հեռաւոր խօսակցութեան ընկերութեանդ 
անունը:

Եթէ զգաս որ սլէմինկի ենթարկուած ես՝ 
յետեւեալ քայլերը կատարէ:-

Քրէմինկ Cramming
Տեսնելու համար թէ քրէմինկի ենթակայ ես—
այսինքն վճարման կտրոնդ կը պարունակէ 
ծրագրեր որ դուն չես խնդրած—ուշի-ուշով 
կարդայ վճարման կտրոնը տեսնելու համար 
թէ հոն կա՞ն ծախսեր կամ ծրագրեր որ դուն չես 
խնդրած:

Դրամ պահանջող ընկերութիւնը կրնայ 
ընկերութենէդ տարբեր մէկը ըլլալ:

Եթէ քրէմինկի ենթարկուիս այս քայլերը առ:-

Արգիլէ «Սլէմինկ»ն ու 
«Քրէմինկ»ը
«Սլէմինկ»ն ու «Քրէմինկ»ը արգիլելու համար 
hետեւեալ քայլերը կատարէ:-



«Սլէմինկ» եւ 
«Քրէմինկ»  

Slamming and 
Cramming

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

ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆՈՒԹԵԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՃԵՑԷՔ ԱՅՑԵԼԵԼ

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

Ես Ստեղնաջարի տղան եմ եւ ձեզ 
տեղեկութիւն կը բերեմ՝

Plain Talk Series-ի միջոցաւ.
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:

Slamming and Cramming 

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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Սլէմինկ կը նշանակէ ձեր 
հեռաձայնի ծառայութիւնը 
փոխել՝ առանց ձեր 
հաւանութեան

Քրէմինկ կը նշանակէ առանց 
ձեր հաւանութեան ծրագրեր 
աւելցնել ձեր ծառայութեան 
վրայ: 


