
Ընդհանրապէս իւրաքանչիւր ամիս վճարման 
կտրոն կը ստանաս: Վճարումդ կրնաս երեք 
տարբեր ձեւով կատարել:-

Փոստով. ●
Ինթերնէթի միջոցաւ՝ գործածելով՝ debit  ●
կամ credit card. 
Ընկերութեան ըսելով որ գործածեն՝ debit  ●
կամ credit card-դ.
Այցելելով ընդունուած վաճաոատուն՝ ուր  ●
կանխիկ կրնաս վճարել.

Եթէ ինթերնէթով կամ քարտով վճարես փոստի 
միջոցաւ ամսավճարի կտրոն պիտի չստանաս:

Ամսավճարի կտրոնդ քննէ ամէն ամիս 
որպէսի վստահ ըլլաս որ կը վճարես միայն 
այն ծառայութեանց որ դուն ապսպրած ես: 
Ամսավճարի կտրոնները ընդհանրապէս 
հետեւեալ մանրամանսութիւնները կը 
պարունակեն:-

Անձնական տեղեկութիւններդ: անուն  ●
հասցէ, ծառայութեանդ (կամ հեռաձայնի) 
թիւդ.
Նախորդ ամսավճարի պարագաները  ●
եւ վճարումները եւ նոր ամսավճարի 
վճարման թուականը.
Ընկերութեան տուեալները որ կը նշէ  ●
ինչպէ՞ս կապ հաստատել ընկերութեան 
հետ եթէ հարցումներ ունիս ծառայութեանդ 
մասին.
CPUC եւ FCC տուեալները եւ ինչպէ՞ս կապ  ●
հաստատել անոնց հետ եթէ ընկերութեանդ 
հետ հարց ունիս.

Ծառայութեան ծրագիրները ուր կը գտնես  ●
ծառայութեանդ մանրամասնութիւններն 
ու անոնց ծախսերը, ինչպէս օրինակ 
մօտակայ եւ հեռաւոր խօսակցութեան 
սակերը: Հոս կը գտնես կատարած բոլոր 
հեռախօսային խօսակցութեանց ցանկը, 
երբ եւ որքա՞ն երկար խօսած ես եւ 
իւրաքանչիւր խոսակցութեան սակը. 
Այլ ընկերութիւններէ՝ օրինակ եթէ  ●
հեռաւոր խօսակցութեան ընկերութիւնդ 
զատ է անոր ծախսերը: Բոլոր ծախսերուն 
դիմաց պիտի տեսնես ստացող 
ընկերութեան անունը.
Վճարման կտրոն, զոր պէտք է ղրկես  ●
վճարումիդ հետ.  

Կտրոնը նաեւ կը ներարէ յաւելեալ ծախսերը՝ 
ինչպէս օրինակ:-

Ծառայութեան սկսման կամ  ●
փոփոխութեան ծախս (մէկ անգամուան 
համար).
Ծախսեր, տուրքեր, եւն. Որոնք կը  ●
հաւաքուին բոլոր ընկերութիւններու 
կողմէ: Մէկ ծախս, որ կը կոչուի 
«Ծառայութեան Արձանագրման 
Դաշնակցային Ծախս» (Federal Subscriber 
Line Charge)  կը վճարէ ցանցի ծախսերը.
Թիւ խնդրելու ծախս, որ կ’ընդգրկէ (“411”)  ●
կանչելու ծախսերը.
Հեռախօսային քարտերու ծախս (կարգ  ●
մը ընկերութիւններ նման քարտեր կու 
տան իրենց յաճախորդներուն, որպէսզի 
գործածեն տունէն դուրս՝ այլ հեռաձայններ  
գործածելու: Այս խօսակցութեանց ծախսը 
աւելի է քան տունէն խօսիլը).
Յաւելեալ ռոպէներու ծախս: Եթէ  ●
ռոպէներու քանակդ ճշդուած է եւ դուն 
անոնցմէ աւելի գործածես.

Հեռախօսի ընկերութիւնները յաճախ նման 
բաներ կը հրամցնեն:-

Ծառայութեանց Package:- որ զանազան  ●
ծառայութուններ կը պարունակեն, ինչպէս 
հեռախօսային, քէյպըլ, text messaging եւ 
ինթերնէթ: Այս առնելը լաւ է եթէ բոլոր այս 
ծառայութեանց պէտք ունիս: Եթէ ոչ՝ աւելի 
լաւ է միայն ուզածդ առնել: 
Պարզ ծառայութիւն: երկու տեսակի են:- ●
1.  Տեղական անսահման ռոպէներ 
ամսական ճշդուած գումարի փոխարէն.
2.  Ճշդուած ռոպեներ աժան գինով, 
բայց յաւելեալ պիտի վճարես ռոպէներու 
քանակդ անցնելէ ետք: Այս ծրագիրը լաւ է 
եթէ շատ չես զանգեր.

Շատ մը ընկերութիւններ կը տրամադրեն  ●
ծրագրեր ուր կանխիկ կը վճարէք 
ռոպէներու համար եւ երբ ռպէները 
վերջանան նորերը կը գնէք: Այս 
պարագաներուն ամսավճարդ շատ պարզ 
կ’ըլլայ: 

Հեռաձայնի ամսավճարի 
կտրոնդ ի՞նչ կը պարունակէ

Յաւելեալ Ծախսեր

Ընտրէ Կարեւոր 
Ծառայութիւններ

Հեռախօսի ամսավճարդ 
Վճարելը

Ամսավճարդ վճարէ ատենին: Եթէ 
ուշ ես կրնաս ուշացման տուգանքի 

ենթակայ ըլլալ կամ 
ալ հեռաձայնի գիծդ 
կրնայ անջատուիլ: 
Կրնաս միայն 
ամսական տարրական 
ծախսը վճարել 
որպէսզի գիծդ 
չանջատուի:



Հասկնալ Հեռախօսի 
Ամսավճարի Կտրոնի 
Պարունակութիւնը
 

Հեռախօսի 
ամսավճարի 
կտրոնները շատ 
մանրամասնութիւններ 
կը պարունակեն 
եւ կրնան դժուար 

հասկնալի ըլլալ: Ի՞նչ տեսակի 
ծառայութիւն ալ ունենաս միշտ յիշէ:-

•  Իրաւունքդ է հասկնալ կտրոնը:

•  Եթէ բան մը կայ որ չես հասկնար՝ 
ընկերութեանդ հեռաձայնէ եւ 
բացատրութիւն ուզէ: 

Հեռաձայնելէ առաջ 
կարդայ այս թոուցիկը: 
կրնայ ըլլալ որ ան 
պարունակէ ունեցած 
հարցումներուդ 
պատասխանները:

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

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:

Understanding the Bill 
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Plain Talk Series 
Հովանաւորուած՝ Քալիֆորնիոյ 

Հասարակական Սպասարկման 
Յանձնաժողովին (California Public Utili-

ties Commission) կողմէ, օժանդակութեամբ 
հառախօսային ընկերութեանց եւ 

համայնքային կազմակերպութեանց՝ 

www.calphoneinfo.com
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Հասկնալ Հեռախօսի 
Ամսավճարի 
Կտրոնի 
Պարունակութիւնը


