
انتخاب خدمات تلفن 
همراه 

در منطقه شما، شرکت هاي تلفن 
های عادي، کابل و تلفن همراه 
تلفن  خدمات  همه  است  ممکن 

محلی را به شما ارائه دهند.

قبل از انتخاب، قیمت ها و سایر 
مقایسه  هم  با  را  مهم  شرایط 

کنید. 

محلی  تلفن  های خدمات  هزینه 
زیر  موارد  شامل  است  ممكن 

باشد:
یکبار  فقط  که  هایی  هزینه    •
خدمات  تغییر  یا  شروع  برای 

پرداخت می شود.
•  کارمزدهای ماهیانه: هر ماه 
و  محلی  خدمات  برنامه  برای 
هر یک از گزینه های انتخابی 
صورتحسابی برای شما صادر 

می شود.
•  تماس های برون منطقه ای: 
ای  منطقه  برون  های  تماس 
مناطق  به  هایی  تماس  شامل 
محدوده  از  خارج  در  نزدیک 
منطقه تماس محلی شما گفته می 
کد  دارای  است  ممكن  اما  شود 
تماس  باشد.  یکسان  ای  منطقه 
های برون منطقه ای از هزینه 

باالیی برخوردار می باشند.

انتخاب خدمات           
تلفن راه دور

گزینه هایي زیادي براي تلفن 
راه دور در اختیار دارید. آنها 
را به دقت مطالعه مكنید. در 

مورد این آیتم ها اطالعات 
كسب كنید:

•  تعرفه هاي ماهیانه: 

هزینه هر خدمات به چه 
میزان است و به ازاي 

هزینه پرداختي چه خدماتي 
دریافت مي كنید.

•  تعرفه مینیموم: ممكن 
است به ازاي هر ماه یا 

تماس تلفني هزینه مینیمومي 
اخذ شود.

•  تعرفه هاي تعویض: با 
هربار تغییر شركت ارائه 

دهنده خدمات راه دور 
ممكن است مجبور شوید 
هزینه اي پرداخت كنید. 

در این صورت از شركت 
خدمات راه دور جدید 

سئوال كنید كه آیا هزینه 
تعویض را مي پردازد یا 

خیر.
•  تعرفه هاي ارتقاي ویژه: 
براي مثال، این تعرفه هاي 
ویژه ممكن است تنها براي 

مدت زمان اندكي اعتبار 
داشته باشند و یا در مورد 
تماس هایي كه در اواخر 

شب برقرار مي شوند 
اعمال شوند. 

انتخاب خدمات تلفن همراه
زمان، مکان و نحوه استفاده 

از تلفن همراه خود را بررسی 
کنید. CPUC بروشوری در 

مورد خرید خدمات بی سیم 
منتشر کرده است. برای تهیه 
یک نسخه از این بروشورها، 

با تلفن زیر تماس حاصل 
کنید: 1-800-649-7570 
یا بروشور را از وب سایت 

زیر چاپ کنید:                    
.www.calphoneinfo.com 

به طور کلی:

•  قبل از خرید، خدمات ارائه 
شده توسط شرکت های بی سیم 

را با هم مقایسه کنید.

•  بدانید که برای چه مواردی 
ثبت نام می کنید و چقدر هزینه 

در بر دارد. در صورت لغو 
خدمات قبل از اتمام قرارداد 

ممکن است مشمول هزینه حق 
فسخ شوید.

•  در صورت پذیرش یک 
قرارداد طوالنی مدت، مطمئن 
شوید كه می توانید یک دوره 

آزمایشی داشته باشید که 
در طول این دوره باید کلیه 

امکانات را تست کرده و 
مطمئن شوید که تلفن در مکان 

هایی که معمواًل رفت و آمد 
دارید کار می کند.  در طول 

دوره آزمایشی، می توانید بدون 
مشمول شدن حق فسخ اولیه 

خدمات را لغو کنید. 

کارت های تلفنی از پیش 
پرداخت شده

تلفنی  های  کارت  از  استفاده  با 
از پیش پرداخت شده می توانید 
از هر تلفنی تماس برقرار کنید.   
تلفن،  کارت  یک  خرید  از  قبل 

موارد زیر را بررسی کنید: 

1.  نام شرکت.

2.  توضیحاتی در مورد هزینه  
     هر دقیقه در تبلیغ. 

3.  شماره تلفن 24 ساعته                
معاف از عوارض مخصوص 

خدمات رسانی به مشتریان. 

4.  تاریخ انقضا.

5. هر نوع هزینه اضافی 
)برای مثال، هزینه برای 

پرداخت پول تلفن تماس گیرنده 
و هزینه هر اتصال(.

6.  نحوه باز پس گیری هزینه 
تماس های قطع شده.

7.  نحوه گرد کردن دقیقه ها: 
باال یا پایین.  

8.  نحوه افزودن موجودی به 
کارت.

کالیفرنیا الیف الین 
)ULTS(

در صورتی که درآمد شما قبل 
از کسر مالیات بیشتر از موارد 
شرایط  واجد  شما  نباشد  زیر 
برای  تخفیف  از  برخورداری 
می  خود  محلی  تلفن  خدمات 

باشید:
خانواده 2-1 نفره

خانواده 3 نفره
خانواده 4 نفره

هر عضو اضافی دیگر

)این ارقام ممکن است از تاریخ 
31 می 2007 تغییر یابند.(   

با ارائه مدارکی که نشان 
دهد درآمدتان کمتر از مقادیر 

تعیین شده است، یا اینکه 
متعلق به یکی از برنامه های 
 SSI ،NSL ،Medicaid
 ،Medi-Cal ، Healthy
 Families،LIHEAP ،

 Food Stamps، TANF،
WIC یا سایر برنامه های قبیله 
ای خاص هستید، می توانید از 

خدمات فوق بهره مند شوید.
اگر اخیرًا نام نویسی کرده 
اید، فرم تمدید خدمات خود 
را هر سال ارسال کنید در 

غیر این صورت از خدمات 
محروم می شوید و باید 

کنید.  نام  ثبت  مجددًا 
کالهبرداری تلفنی 

صورتحساب تلفن خود را هر 
ماه به منظور بررسی هزینه 
ها یا تغییراتی که موافق آنها 

نیستید مورد بررسی قرار 
دهید. 

روش های معمولی 
کالهبرداری تلفنی شامل موارد 

زیر است: 
 •   عوض شدن ناخواسته 

سرویس دهنده تلفن )اسلمینگ(    
•   کالهبرداری در هزینه های 

تلفن )کرمینگ(
•   تبلیغات گمراه کننده

عوض شدن ناخواسته سرویس 
زمانی  )اسلمینگ(  تلفن  دهنده 
رخ می دهد که خدمات تلفن تان 
بدون اجازه شما از یک شرکت 
به شرکت دیگری تغییر می کند. 

این کار غیر قانونی است. 
کالهبرداری در هزینه های تلفن 
محاسبه  معنی  به  )کرمینگ( 
تلفن  صورتحساب  در  هزینه 
بدون اجازه شما می باشد.  این 
این  است.  قانونی  غیر  نیز  کار 
هزینه ها ممکن است مربوط به 
مورد  هر  یا  شما  تلفنی  خدمات 

دیگری باشد.
اگر مورد کالهبرداری 

اسلمینگ و کرمینگ قرار 
گرفته اید، فورًا با شرکت 
تلفن خود تماس گرفته و 

شکایت خود را ابراز کرده و 
از آنها بخواهید که مشکل را 
برطرف کنند و این موضوع 
را با خط مستقیم کالهبرداری 

CPUC به شماره                   
              1)800( 649 7570

گزارش داده یا شکایت خود 
را به صورت درون خط 

در سایت                     
 www.calphoneinfo.com 

ارائه دهید.
برای کسب اطالعات بیشتر 

در مورد کالهبرداری 
اسلمینگ و کرمینگ، بروشور 

CPUC را با تماس مستقیم 
به قسمت کالهبرداری یا 

چاپ یک کپی از سایت                   
  www.calphoneinfo.com

تهیه کنید.
تبلیغات  کننده –  تبلیغات گمراه 
بسیار  تلفن  خدمات  به  مربوط 
بنابراین  هستند  کننده  گمراه 
زمانی که از تبلیغی خوشتان آمد 
آن را به طور کامل بخوانید.  اگر 
در یک خدمات تبلیغی مشترک 
شدید، آگهی و تمام موارد نوشته 
نگهدارید.  خود  نزد  را  شده 
نامفهوم  اگر موردی برای شما 
بود، از فروشنده بخواهید آن را 
توضیح  شما  برای  کامل  بطور 
را  اطالعات  توانید  می  دهد. 
زبان محلی خود درخواست  به 
کنید.  همچنین صورتحساب ها  

را چند ماه نگه دارید.



مسئولیت خدمات تلفنی خود 
را بر عهده بگیرید 

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

برای اطالعات بیشتر به قسمت زیر مراجعه کنید:
www.cpuc.ca.gov

www.fcc.gov
www.ftc.gov

“من Keypad Kid هستم، ما مجموعه گفتگوهای ساده خود را در 
مورد خدمات تلفن به شما ارائه می دهیم.”

در صورتی که یک مشکل حل نشده با شرکت تلفن خود دارید می توانید شکایت خود 
را در سایت www.calphoneinfo.com ارائه داده یا با خط مستقیم CPUC یا 

شماره تلفن 7570- 649 )800( 1 تماس برقرار کنید.

CPUC تحت حمایت
و با همکاری شرکت های تلفن
و سازمان های وابسته به آنها به عهده بگیرید
انتخاب خدمات تلفنی محلی

www.calphoneinfo.com
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آگاهی از خدمات تلفنی. 
شما  به  اطالعات  این  از  آگاهی 
کمک می کند در پول خود صرفه 
از کالهبرداری های  جویی کرده، 
همچنین  و  کنید  جلوگیری  تلفنی 
شما  اختیار  در  را  خدمات  بهترین 

قرار می دهد. 

نکته: با شماره تلفنی که دارای کد 
برقرار  تماس  است  ناشناس  ای  منطقه 
کشور  به  تماس  است  ممکن  نکنید.  

دیگری باشد و برای شما هزینه 
باالیی در بر داشته باشد.  در 
تلفن  دفترچه  تردید،  صورت 
و  کنید  بررسی  را  اینترنت  یا 
یا از اپراتور »0« یا اپراتور 
کد  این  که  بپرسید   »411«

مربوط به کدام منطقه است.

Plain Talk Series

در قسمت زیر چند ایده اصلی ذکر شده که  
بهتر است آنها را به خاطر داشته باشید:

•  این حق شما است که از صورتحساب تلفن خود آگاهی 
داشته باشید.  

•  هرگز چیزی که نفهمیدید را امضاء نکنید یا با آن    
موافقت ننمایید. قبل از ثبت نام از فروشنده بخواهید        

که همه موارد را برای شما توضیح دهد.
•  به محض دریافت صورتحساب آن را بررسی کرده       

و نزد خود نگهدارید.
•  اطالعات فردی و خصوصی خود را پشت تلفن به هیچ 

کس ندهید مگر اینکه خودتان مستقیمًا با شرکت تماس 
گرفته باشید.

Simple Phone Tips
Farsi, June 2008


