
به  مربوط  خاص  اطالعات  مورد  در  حتمًا 
 VoIP سرویس اضطراری 9-1-1 که شرکت
ارائه می دهد، سئوال کنید. بعضی از شرکت 
دهند  می  ارائه  را   ”911-E“ سرویس  ها، 
تماس  آن  از  که  محلی  دقیق  تعیین  امکان  که 
های  کمک  کننده  اعزام  برای  را  گیرید  می 
اضطراری فراهم می سازد. شرکت های دیگر، 
این ویژگی جغرافیایی را همراه با سرویس 9-
1-1 در اختیار ندارند و بعضی دیگر نیز اصاًل 

سرویس 9-1-1 را ارائه نمی کنند.

تلفن  راهنمای  است  ممکن  مربوطه  سرویس 
یا  و  داده  ارائه  را  تلفن  فهرست های جامع  یا 

ندهد.

هیچگونه  ندارد.   VoIP بر  نظارتی   CPUC
 CPUC توسط  تواند  نمی  احتمالی  اختالف 

مورد بررسی قرار گیرد.  

 VoIP شاید بتوانید یک کد منطقه برای سرویس
خود انتخاب کنید که با کد منطقه ای که در آن 
می  مسئله  این  باشد.  متفاوت  کنید  می  زندگی 
تواند بسته به شرایط شما، یک مزیت به حساب 
با  دیگر  کد منطقه  از یک  که  افرادی  اما  آید. 
شما تماس می گیرند ممکن است متحمل هزینه 
های تماس راه دور شوند، حتی اگر محل آنها 

در نزدیکی شما باشد، و برعکس.
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VoIP چیست؟
 ،)VoIP( اینترنت  پروتکل  طریق  از  صدا  انتقال 
سرویسی است که به شما امکان می دهد تا تماس های 
اینترنت انجام دهید. این سرویس  تلفنی را از طریق 
تقریبًا جدید بوده و استفاده از آن رو به گسترش است 
زیرا هنگام برقراری تماس های تلفنی راه دور و بین 

المللی، استفاده از آن ارزان تر خواهد بود.

VoIP سیگنال های صوتی تلفن را به سیگنال دیجیتال 
تبدیل می کند و در صورتی که در حال تماس با یک 
تلفن معمولی باشید، این سیگنال در سمت دیگر تماس 

مجددًا به سیگنال معمولی تلفن تبدیل خواهد شد.

برای  کلی  راهنمای  یک  عنوان  به  جزوه  این  از 
تمام جزئیات  اما حتمًا  کنید،  استفاده   VoIP سرویس 
مربوطه را از هر شرکتی که از خدمات آن استفاده 

می کنید، دریافت نمایید.

برای استفاده از VoIP به 
چه نیاز دارید؟

سرویس  مانند  باند،  پهن  اینترنت  سرویس  بایستی  شما 
مودم کابلی یا DSL در اختیار داشته باشید. بسته به نوع 
سرویسی که در آن مشترک شده اید، ممکن است نیاز به 
یک کامپیوتر، مودم، یک تلفن ویژه VoIP یا یک مبدل 
برای تلفن خود داشته باشید، یا این که ممکن است به هیچ 

دستگاه خاصی نیاز نداشته باشید.  

درباره استفاده از VoIP چه 
نکاتی را باید بدانید؟  

VoIP به جریان برق وابسته است و ممکن است در 
صورت بروز اشکال یا قطع شدن برق کار نکند. از 
شرکت مربوطه سئوال کنید که آیا باتری پشتیبان در 
اختیار شما قرار می دهد یا خیر و در صورت قطع 

شدن برق، این باتری چه مدت دوام خواهد داشت.
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VoIP
انتقال صدا از طریق 

پروتکل اینترنت 

 
حمایت شده توسط کمیسیون خدمات عمومی شهری کالیفرنیا
با کمک شرکت های تلفن و سازمان های محلی

www.calphoneinfo.com

Plain Talk Series

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

برای اطالعات بیشتر، لطفًا به این نشانی مراجعه کنید: 
www.cpuc.ca.gov

www.fcc.gov
www.ftc.gov

من »کی پد کید« )Keypad Kid( هستم که »پلین تاک سریز« 
)Plain Talk Series( را در خصوص اطالعات تلفن در اختیار 

شما قرار می دهم ! 

هرچند CPUC نمی تواند در مورد مشکالت مربوط به خدمات VoIP به شما 
کمک کند، اما CPUC می تواند در مورد مشکالت دیگر تلفن که قادر به رفع 
www. آنها نیستید، به شما کمک نماید. می توانید شکایتی را در نشانی اینترنتی
calphoneinfo.com طرح نموده یا با مرکز تلفن 24 ساعته CPUC به 

شماره 7570 - 649 )800( 1 تماس بگیرید.
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VoIP چیست،
چه کاری می تواند برای 

Farsi, Feb. 2008شما انجام دهد


