
موسسه وصول بدهی، شرکتی است که در وصول پرداخت های 
ارجاع  موسسات  این  از  یکی  به  اگر  دارد.  تخصص  قبلی  معوقه 
دار  خدشه  را  شما  اعتبار  بندی  رتبه  تواند  می  مسئله  این  شوید،  داده 

سازد.  

موسسات وصول بدهی جهت وصول کردن مبلغ صورتحساب، می توانند 
دعوی قانونی مطرح نمایند تا بتوانند مبالغ بدهی را مستقیمًا از دستمزد 
ماهیانه شما برداشت کنند، یا این که حق حبس ملک شما را مطرح نمایند، 
این بدان معناست که اگر ملک خود را به فروش برسانید، موسسه وصول 
بدهی هزینه های مربوطه را از محل مبلغ حاصله دریافت خواهد نمود. 
با پرداخت کل صورتحساب خود در هر ماه، از رویارویی با موسسات 

وصول بدهی اجتناب کنید.   

شما  ارسال صورتحساب  از  قبل  تلفن  های  شرکت  معمواًل، 
به یک موسسه وصول بدهی، تمام یا بخشی از سرویس های شما را 
به دلیل عدم پرداخت قطع خواهند کرد. شرکت های تلفن در کالیفرنیا 
هنگامی که درحال بررسی هرگونه اعتراض مطرح شده از سوی شما 
هستند، نمی توانند اقدام به ارسال صورتحساب به یک موسسه وصول 
بدهی نمایند. اگر شرکت به شما اطالع دهد که از نظر آنها شما مبلغ 
مذکور را بدهکار هستید، ممکن است صورتحساب شما به یک موسسه 
وصول بدهی ارسال گردد مگر این که با طرح شکایتی در کمیسیون 
مربوطه  به صورتحساب  اعتراض  کالیفرنیا،  خدمات عمومی شهری 

را ادامه دهید.    

موسسه وصول بدهی، ظرف مدت پنج روز از تماس با شما درباره 
صورتحساب پرداخت نشده، باید موارد زیر را به اطالع شما برساند:

•   مبلغی که بدهکار هستید
•   شرکت یا شخصی که به آن بدهکار هستید  

•   نحوه اعتراض به صورتحساب

•   نام، نشانی و شماره تلفن موسسه وصول بدهی 

•  تاریخی که اطالعیه مربوطه برای شما پست شده است.

    
بدهی.  وصول  موسسه  به  صورتحساب  مبلغ  مستقیم  1( پرداخت 
مبلغ  کل  پرداخت  توان  که  صورتی  در  توانید  می  همچنین  شما 
صورتحساب در یک مرحله را ندارید، در مورد یک برنامه پرداخت 
با آنها صحبت کنید. از تماس گرفتن یا ارسال وجه به شرکت تلفن 

خودداری نمایید.  

2(  اعتراض مستقیم به موسسه وصول بدهی در مورد صورتحساب 
مربوطه. در صورتیکه بررسی های موسسه رضایت شما را جلب 
 CPUC نکرد، می توانید شکایتی را در مورد صورتحساب تلفن در
طرح نمایید. زمانی که موسسه وصول بدهی اطالع پیدا کند که درحال 
اعتراض به هزینه ها هستید، بایستی ادعاهای شما را بررسی کند. تا 
زمانی که این بررسی به اتمام نرسیده باشد، این موسسات نمی توانند 

تالشی در جهت وصول بدهی انجام دهند.

بدهی  پرداخت  از  که  بدهی. در صورتی  پرداخت  از  امتناع    )3
امتناع می کنید و مایلید که موسسه مربوطه تماس با شما را متوقف 
کند، نامه ای به آنها ارسال کنید و بگویید که با شما تماس نگیرند. پس 
از دریافت این نامه، موسسه مربوطه یکبار دیگر با شما تماس خواهد 

گرفت تا به شما بگوید چه اقدامی در مقابل شما انجام خواهد داد.  
 

به یاد داشته باشید آنچه را که شما و موسسه مورد نظر در مورد 
آن بحث کرده اید را یادداشت کنید، از هرچه که به موسسه مربوطه 
پست می کنید کپی تهیه کنید و زمانی که صورتحساب شما پرداخت 
ارسال  شما  برای  تاییدیه  یک  تا  بخواهید  مزبور  موسسه  از  شد، 
نماید )ممکن است برای رفع مشکالت مربوط به رتبه بندی اعتبار 

خود به این تاییدیه نیاز داشته باشید(.

پس از دریافت نامه ای از سوی یک 
می  کاری  چه  بدهی  موسسه وصول 

توانم انجام دهم؟

تلفن چه زمانی صورتحساب من  شرکت 
را به موسسه وصول بدهی ارسال خواهد 

کرد؟

پرداخت  را  خود  تلفن  صورتحساب  اگر 
 CPUC یا  تلفن  شرکت  با  نیز  و  نکنید، 
صورتحساب  مورد  در  اعتراض  برای 
مربوطه تماس نگیرید، ممکن است شرکت 
به یک موسسه  را  تلفن صورتحساب شما 

وصول بدهی ارجاع دهد.

پرداخت  مورد  در  مشکلی  اگر 
تلفن  با شرکت  دارید،  صورتحساب خود 
خود تماس گرفته و از آنها بخواهید تا یک 
نمایند.  تدوین  شما  برای  پرداخت  برنامه 
اگر به این دلیل که صورتحساب را قبول 
ندارید از پرداخت خودداری می کنید، در 
اولین فرصت ممکن با شرکت تلفن خود 
تماس گرفته و توضیح دهید که به چه دلیل 
فکر می کنید هزینه های مذکور نادرست 
مربوطه  های  هزینه  تلفن  هستند. شرکت 
مقتضی،  مورد  در  و  نموده  بررسی  را 

حساب شما را بستانکار خواهد نمود. 

Lauren
Stamp



 

Plain Talk Series

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

www.calphoneinfo.com

بدهی، وصول  موسسات 
چه کاری باید انجام دهید

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

Ki
d 

Ke
yp

ad
 ©

 2
00

6 
C

ha
rle

s 
Bo

yc
e 

• C
om

pu
-T

oo
n 

C
ha

ra
ct

er
s

 )Keypad Kid( »من »کی پد کید
سریز«  تاک  »پلین  که  هستم 
 )Plain Talk Series(
را در مورد سرویس های تلفن در 

اختیار شما قرار می دهم!
 

برای اطالعات بیشتر، از وب سایت 
ما بازدید فرمایید:

www.calphoneinfo.com

اگر اختالف حل نشده ای با شرکت تلفن خود دارید، می توانید شکایتی را در 
نشانی اینترنتی www.calphoneinfo.com طرح نموده یا با مرکز تلفن 

24 ساعته CPUC به شماره 7570 - 649 )800(1 تماس بگیرید.
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 اگر صورتحساب تلفن
 شما به یک موسسه
 وصول بدهی ارسال
 شده باشد چه کاری
باید انجام دهید


