
بعضی از شرکت های تلفن، در 
صورتی که مبلغ کامل پرداختی 
سررسید  موعد  تا  را  شما 
نکنند،  دریافت  صورتحساب 
از شما هزینه دیرکرد دریافت 
صورتحساب  کرد.  خواهند 
که  نماید  مشخص  باید  تلفن 
می  زمانی  چه  دیرکرد  هزینه 
آن  مبلغ  و  شود  دریافت  تواند 

چقدر خواهد بود. 

نمی  پرداخت  دیرکرد  هزینه 
برای  ماه  در   %1.5 از  تواند 
بیشتر  تلفن  اصلی  سرویس 
باشد. شرکت هایی که سرویس 
های دیگر مانند تلفن همراه یا 
ارائه  را  اینترنت  به  دسترسی 
هزینه  است  ممکن  دهند،  می 
بیشتری از شما دریافت کنند. 

سرویس تلفن شما می تواند در 
شرایط زیر قطع شود:

• هنگام درخواست سرویس، 
اطالعات نادرستی ارائه دهید، 

• صورتحساب خود را مکررًا 
دیر پرداخت کنید،

• إذا دفعت الفاتورة متأخرة بشكل 
متكرر، 

• سرویس یا تجهیزات مربوطه را 
مورد سوء استفاده قرار دهید، یا  

• مفاد قرارداد سرویس را نقض 
نمایید..   

نمی  تلفن  از شرکت های  بعضی 
شما  اصلی  محلی  سرویس  توانند 
هزینه  پرداخت  عدم  دلیل  به  را 
تلفن  مانند  دیگر  های  سرویس 
اینترنت،  به  دسترسی  دور،  راه 
تلفن همراه قطع  یا سرویس های 
نمایند. اما سرویس هایی که برای 
آنها پرداخت نکرده اید می توانند 

مسدود شوند.  

برای  را  پرداختی  هیچ  اگر 
صورتحساب انجام ندهید، شرکت 
تلفن می تواند سرویس محلی شما 

مربوطه  شرکت  کند.  قطع  را 
معمواًل قبل از قطع کردن سرویس 
شما  برای  ای  اخطاریه  شما، 
ارسال می کند که متذکر می شود 
در صورتی که ظرف مدت هفت 
پرداخت  را  مربوطه  هزینه  روز 
خواهد  قطع  شما  سرویس  نکنید، 
سرویس  قطع  های  سیاست  شد. 
ممکن است متفاوت باشند بنابراین 
از شرکت خود در مورد سیاست 

آنها سئوال کنید.  

حتی اگر تمام سرویس های شما به 
دلیل عدم پرداخت قطع شده باشند، 
شرکت های تلفن ملزم هستند تا در 
صورت امکان، به شما اجازه دهند 
شماره  با  شده  قطع  تلفن  خط  از 
بگیرید.  تماس   911 اضطراری 
با  تماس  برای  همراه  های  تلفن 
های  باتری  به  تنها   911 شماره 

شارژ شده نیاز دارند. 

خود  صورتحساب  که  هنگامی 
توانید  می  کردید،  پرداخت  را 
شما  سرویس  تا  کنید  درخواست 
برقرار شود؛ اما ممکن است یک 
شما  از  مجدد«  وصل  »هزینه 
باشد  الزم  شاید  و  شود  دریافت 
مبلغی به عنوان ودیعه بپردازید.  

آیا مجبورم هزینه 
دیرکرد بپردازم؟

آیا مجبورم هزینه هایی 
که در مورد آنها تردید 
دارم را پرداخت کنم؟ آیا 
در  دیرکرد  هزینه های 
مورد این هزینه ها از 
من دریافت خواهد شد؟

آیا شرکت تلفن می 
تواند سرویس من را 

قطع کند؟

اگر با هزینه ای در صورتحساب 
سریع  هرچه  نیستید،  موافق  خود 
تماس  خود  تلفن  شرکت  با  تر 
بگیرید تا در مورد هزینه مربوطه 
تا زمانی که  آنها سئوال کنید.  از 
بررسی  درحال  مزبور  شرکت 
مجبور  باشد،  می  شما  اعتراض 
نیستید هزینه مربوطه را پرداخت 
آن  برای  دیرکرد  هزینه  و  نمایید 

از شما اخذ نخواهد شد.  

رضایت  شرکت  موضع  از  اگر 
ندارید، می توانید شکایتی را در 
CPUC طرح کنید. برای اجتناب 
و  خود  سرویس  شدن  قطع  از 
پرداخت هزینه های دیرکرد، باید 
مبلغ  خود،  شکایت  طرح  هنگام 
 CPUC نزد  را  اعتراض  مورد 

به ودیعه بگذارید.

از آنجایی که شماره تلفن ها بطور 
قرار  مجدد  استفاده  مورد  مکرر 
نتوانید  است  ممکن  گیرند،  می 
را  خودتان  تلفن  شماره  مجددًا 

داشته باشید. 

شرکت تلفن نمی تواند شما را از 
تغییر سرویس خود به یک شرکت 
اگر  حتی  بازدارد،  دیگر  تلفن 
نشده  پرداخت  شما  صورتحساب 
باشد. اما ممکن است شرکت جدید 
به  یا  و  نموده  ودیعه  درخواست 
دلیل صورتحساب پرداخت نشده، 

سرویس شما را محدود سازد. 

آیا مبلغی به عنوان 
ودیعه از من دریافت 

خواهد شد؟

خوبی  پرداخت  سابقه  اگر 
نداشته باشید، یا هنوز یک رتبه 
بندی اعتبار مناسب ایجاد نکرده 
باشید، شرکت تلفن ممکن است 
به  را  مبلغی  بخواهد  شما  از 

عنوان ودیعه بپردازید. 

عدم  علت  به  شما  تلفن  اگر 
باشد،  شده  قطع  پرداخت 
قبل  شوید  مجبور  است  ممکن 
به  مبلغی  آن،  مجدد  از وصل 

عنوان ودیعه پرداخت کنید.

کم  سرویس  از  که  مشتریانی 
الیف  »کالیفرنیا  نام  با  درآمد 
California LifeL( الالین« 
)که  کنند  می  استفاده   )Line
با نام ULTS نیز شناخته می 
نمی  پرداخت  ودیعه  شود(، 

کنند. 

پس از این که به مدت یکسال 
پرداخت های خود را به موقع 
را  اگر سرویس  یا  دهید  انجام 
زودتر  که  هرکدام  کنید،  قطع 
رخ دهد، این مبلغ بیعانه به شما 

برگردانده می شود.

The number you 

have reached is 

disconnected...



هزینه های دیرکرد پرداخت
قطع سرویس 
ودیعه ها

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

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

www.calphoneinfo.com
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Plain Talk Series

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

خصوص اطالعات تلفن در اختیار شما قرار می دهم !
  

اگر اختالف حل نشده ای با شرکت تلفن خود دارید، می توانید 
www.calphoneinfo. اینترنتی  نشانی  در  را  شکایتی 
com طرح نموده یا با مرکز تلفن 24 ساعته CPUC به 

شماره L 7570 649 )800(1 تماس بگیرید.

Late Payment Fees, Disconnections 
and Deposits 

پرداخت،  دیرکرد  موارد 
قطع سرویس و ودیعه ها
 آنچه که باید بدانید. 
اگر مشکلی در پرداخت صورتحساب 
ممکن  باشید،  داشته  خود  تلفن  های 
است هزینه های دیرکرد پرداخت از 
شما دریافت شود، ممکن است سرویس 
شما قطع شود و یا شاید مجبور شوید 
هنگام وصل مجدد سرویس، مبلغی به 
عنوان ودیعه بپردازید.

Farsi, Feb. 2008


