
زمان و مکان1     
از خود بپرسید در چه مکان 

هایی می خواهید از تلفن خود 
استفاده کنید. منزل؟  محل کار؟ 
در طول سفر؟ همچنین از خود 
بپرسید چه زمانی می خواهید 
از تلفن خود استفاده کنید.  در 

طول روز؟ شبها؟ تعطیالت 
آخر هفته؟

منطقه تحت  2
  پوشش شما

هیچ یک از شرکت های بی 
سیم نمی توانند کلیه قسمت های 
ایالت شما را تحت پوشش قرار 

دهند.  بنابراین بدنبال شرکت 
خدماتی در ناحیه ای باشید 

که می خواهید بیشتر از تلفن 
خود استفاده کنید. نقشه مناطق 
تحت پوشش را می توانید از 

فروشگاه ها یا وب سایت های 
آنها تهیه کنید یا از شخص 

فروشنده در مورد مکان های 
خاصی که می توانید از تلفن 

خود استفاده کنید، سؤال کنید.   

  انتخاب   روش 3 
تماس صحیح برای 

شما
اغلب شرکت ها چندین روش 
تماس مختلف از جمله محلی، 
منطقه ای یا کشوری را ارائه 
می دهند. تعدادی از روش ها 
شامل تنظیماتی است که می 

توانید در هر زمان و یا فقط 
در زمان اوج مصرف از آن 
استفاده کنید. تنظیمات دیگر 

برای شبها، اواخر هفته یا 
مواقع کم مصرف مناسب می 

باشند.

هر روش را با دقت مطالعه 
کنید.  درصورتی که 

صورتحساب تلفن قبلی خود را 
در دسترس دارید همراه خود 
بیاورید و قیمت ها را با هم 

مقایسه کنید.

دوره  4    
  آزمایشی

اغلب شرکت ها یک دوره 
آزمایشی برای تست کردن 

خدمات و منطقه تحت پوشش 
خود دارند. فقط در این دوره 
می توانید بدون پرداخت حق 

فسخ قرارداد خود را لغو کنید. 
تلفن خود و تمامی عملکردهای 
آن را بخوبی مورد بررسی و 

آزمایش قرار دهید. 

گزینه های 5       
جایگزین به 
جای قراردادهای  
بلند مدت        .          

در صورتی که از 
قرار دادي خوشتان 
نمي آید، از روش 

پرداخت ماه به ماه، 
برنامه نرخ ثابت، 

روش پرداخت نقدی 
تدریجی یا روش 

پیش پرداخت استفاده 
کنید. 

انتخاب  صورت  در 
زمان  مدت  پرداخت،  پیش  روش 
اتمام آن را بررسی کنید.  بررسی 
راه  های  تماس  روش  این  که  کنید 
پوشش  تحت  را  المللی  بین  یا  دور 
قرار می دهد یا خیر.  نحوه خرید 
دقیقه های بیشتررا جویا شوید و در 
دقیقه  اتمام  از  پیش  اجبار  صورت 

اقدام به خریداری نمایید.  

در 6 اطالعاتی   
فرامکانی مورد 

فرامکانی به معنی برقراری تماس 
توسط خدمات بی سیم یک شرکت 

دیگر است.  این مورد زمانی اتفاق 
می افتد که شما خارج از محدوده 
شبکه شرکت خود قرار دارید یا 
در صورتی که شرکت شما قادر 
به برقراری تماس های بیشتر در 

داخل منطقه نباشد.

کسب اطالعات: .1 آیا 
فرامکانی هزینه ای در بر 
دارد. .2 چگونه از زمان 
حالت فرامکانی مطلع می 

شوید. .3 آیا هنگام فرامکانی 
همه خدمات موجود می 

باشد.

  راه دور  7
هنگامی که خارج 
از شبکه محلی خود به 

برقراری تماس می پردازید، 
هزینه فواصل دور محاسبه 
می شود.  بررسی کنید که 
هزینه تماس های راه دور 

چگونه محاسبه می شود.

     ویژگیهایی       8
  غیر از خدمات 

صوتی  
خدمات دیگر شامل مرورگر 
متنی  رسانی  پیام  و  اینترنت 
نحوه  مورد  در  باشد.   می 
در  و  صورتحساب  پرداخت 
مسدود  نحوه  تمایل  صورت 
بررسی  آنها  لغو  یا  کردن 
کنید.  ویژگیهای دیگر شامل 
»تلفن همراه به تلفن همراه«، 
تماس هایی که از یک  یعنی 
همراه  تلفن  به  همراه  تلفن 

دیگر برقرار می شود. 

  نگاه داشتن 9 
شماره تلفن خود  
در صورت تغییر شرکتهای 

تلفن خود، می توانید شماره تلفن 
خود را نگه دارید. در صورتی 

که هنوز با شرکت فعلی خود 
قرارداد دارید، ممکن است 

برای لغو خدمات اولیه نیاز به 
پرداخت حق فسخ داشته باشید.

شاید الزم باشد یک تلفن همراه 
جدید بخرید زیرا تعدادی از تلفن 
های همراه را فقط می توانید در 
شبکه حامل خاصی استفاده کنید. 

  

10     اطالع از 
هزینه ها       

مشاهده یک صورتحساب نمونه 
که تخمینی از پرداختهای ماهیانه 

باشد را درخواست نمایید. 

در این قسمت نمونه هایی از 
مواردی که الزم است بدانید 

آورده شده است:
•  هزینه های فعالسازی برای 

شروع خدمات.

•  مالیات ها و هزینه های 
اضافی.  

•  هزینه ها:  برای راه دور، 
فرامکانی و زمان اتصال.

•  پیام رسانی متنی و سایر 
هزینه ها، از جمله نحوه 

محاسبه هزینه در صورت 
اشتراک دقایق با شخص 

دیگر.   

•  تماس های قطع شده:  آیا 
در عوض تماسهایی که به 
دلیل ضعیف بودن پوشش 

منطقه قطع می شوند،به شما 
اعتباری داده می شود؟   

•  حق فسخ اولیه: میزان 
هزینه مربوط به خاتمه دادن 

به استفاده از خدمات پیش 
از انقضاء قرارداد چه مقدار 

است؟ در صورت داشتن بیش 
از یک تلفن در روش مورد 

نظر، آیا به همه تلفن ها هزینه 
تعلق می گیرد؟    



 ده نکته برای خریداری
خدمات تلفن همراه

نحوه خریداری 
خدمات تلفن همراه:

ده نکته

جهت  همراه،  تلفن  خدمات  خرید  از  قبل 
دستیابی به بهترین روش مطابق با نیازها 
و بودجه خود همه فروشگاه ها را جستجو 
مطالعه  دقت  به  را  پیشنهادها  کلیه  کنید. 

کنید. 

قبل از ثبت نام، اطمینان یابید که با خرید و 
موارد موجود در قرارداد کاماًل آشنا شده 
اید.  در مورد مسائلی که برای شما واضح 
نیست سؤال کنید. همچنین می توانید برای 
شرکت  سایت  وب  به  بیشتر  اطالعات 

مراجعه کنید.

 

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

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

www.fcc.gov
www.ftc.gov

“من Keypad Kid هستم و اطالعاتی در مورد خدمات تلفن 
 همراه برای شما آورده ام”

 

در صورتی که مشکل حل نشده ای 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( 

تماس برقرار کنید. 
Plain Talk Series

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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