
خود  محلی  تلفن  از شرکت 
بخواهید برای جلوگیری از 
سرویس  ناخواسته  تعویض 
شما  اشتراک  تلفن،  دهنده 
عبارتی  به  یا  »تثبیت«  را 
از  همچنین  کند.  »فریز« 
شرکت تلفن خود سئوال کنید 
که آیا خدمات »مسدودکردن 
صورتحساب« را ارائه می 
می  کار  این  خیر؛  یا  دهد 
تواند به پیشگیری از هزینه 

های ناخواسته کمک کند.
بخواهید  خود  شرکت  از 
اعمال  برای  مجاز  فرد  تا 
تغییرات در اشتراک شما را 

ثبت نماید. 
می  امضا  که  را  هرچه 
کنید به دقت مطالعه نمایید. 
ها،  مسابقه  ها،  بندی  شرط 
چک  و  ها  پستال  کارت 
سپرده،  جهت  ارسالی  های 
می توانند باعث گمراه شدن 
شما در تغییر سرویس تلفن 
ها  هزینه  نمودن  مجاز  یا 

گردند.
با  نیستید  مجبور  شما 
بازاریاب های تلفنی صحبت 
کنید، اما اگر مایل به انجام 
درخواست  هستید،  کار  این 
به  که  شخصی  با  تا  کنید 
می  صحبت  خودتان  زبان 
کند، مکالمه نمایید. حتی در 
به  مایل  اگر  صورت،  این 
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تغییر شرکت ها یا سفارش 
دادن خدمات هستید، بهترین 
راه این است که مستقیمًا با 
شرکت تلفن تماس بگیرید. 

های  تلفن  با  تماس  از 
رایگان که با آنها آشنا نیستید 
اطالعات  کنید.  خودداری 
از طریق  را  خود  شخصی 
تلفن در اختیار شخصی که 
ادعا  با شما تماس گرفته و 
شرکت  نماینده  که  کند  می 

تلفن است، قرار ندهید. 
شرکت  تغییر  به  مایل  اگر 
از  یک  هیچ  به  نیستید،. 
مواردی که بازاریاب تلفنی 
پاسخ  گوید،  می  شما  به 
احتمال  این  ندهید.  »بله« 
پاسخ  این  که  دارد  وجود 
»بله« ضبط شده و شرکت 
آن  از  کند  سعی  مربوطه 
با  شما  که  این  اثبات  برای 
سفارش مورد نظر موافقت 

کرده اید، استفاده کند.
تلفن  شدن  مفقود  یا  سرقت 
همراه را بالفاصله به شرکت 
تلفن  سرویس  دهنده  ارائه 
تا  همراه خود گزارش کنید 
خط شما را مسدود سازد، به 
گونه ای که شخص دیگری 
نموده  استفاده  آن  از  نتواند 
هزینه   افزایش  باعث  و 

صورتحساب شما شود.
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تعویض ناخواسته سرویس دهنده تلفن
تلفن  دهنده  سرویس  ناخواسته  تعویض  آیا  که  این  بررسی  برای 
– تغییر یک شرکت تلفن به شرکت دیگر بدون موافقت شما – در 
مورد شما اعمال شده است یا خیر، صورتحساب تلفن خود را هر 
اقدام  یا شرکت جدید  این صورت،  در  نمایید.  به دقت مطالعه  ماه 
در  آن  های  هزینه  یا  و  کند  می  شما  به  صورتحساب  ارسال  به 

صورتحساب تلفن محلی شما ظاهر خواهد شد.    

در  شده  ذکر  دور  راه  تلفن  شرکت  که  کنید  حاصل  اطمینان 
اید. برای  انتخاب کرده  صورتحساب شما، همان شرکتی است که 
اطمینان از این که سرویس راه دور شما تغییر نکرده است، از تلفن 
منزل خود با شماره 1 )700( 555-4141 تماس بگیرید. پیام ضبط 

شده، نام شرکت تلفن راه دور فعلی شما را خواهد گفت.

اگر تعویض ناخواسته سرویس دهنده در مورد تلفن شما انجام شده 
است، این مراحل را انجام دهید:

اعمال هزینه های ناخواسته
برای بررسی این که آیا هزینه های ناخواسته – هزینه ذکر شده در 
صورتحساب تلفن شما برای مواردی که درخواست نکرده اید – در 
دقت  به  را  خود  خیر، صورتحساب  یا  است  شده  اعمال  شما  مورد 
انجام  را  آنها  که  بگردید  سفارشاتی  هزینه  دنبال  به  نمایید.  مطالعه 

نداده اید.

شرکتی که از شما هزینه دریافت کرده است ممکن است با شرکت 
تلفن شما متفاوت باشد. 

اگر هزینه ناخواسته در مورد شما اعمال شده است، این مراحل را 
انجام دهید:

سرویس  ناخواسته  تعویض  از  پیشگیری 
دهنده تلفن و اعمال هزینه های ناخواسته  

برای پیشگیری از تعویض ناخواسته سرویس دهنده تلفن و اعمال 
هزینه های ناخواسته، این مراحل را انجام دهید:

از تمام اعضای خانواده 
خود سئوال کنید و ببینید 

آیا کسی شرکت تلفن شما 
را تغییر داده است یا خیر.

با شرکت تلفن محلی یا 
شرکت تلفن راه دور 

مورد نظر خود تماس 
گرفته و تعویض ناخواسته 

سرویس دهنده تلفن را 
گزارش کنید. مطمئن 

شوید که برای تغییر مجدد 
به شرکت مورد نظر 

خود، هزینه ای پرداخت 
نمی کنید. 

فهرستی از تمام افرادی 
که در مورد این موضوع 

با آنها صحبت کرده اید 
را نگهداری نمایید. تاریخ 

ها، نام ها، شماره های 
شناسایی کارکنان، و آنچه 

که هر شخص موافقت 
کرده است برای شما انجام 

دهد را یادداشت کنید.  
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شکایت خود را به 
»کمیسیون خدمات 

عمومی شهری کالیفرنیا« 
)CPUC( تسلیم 

نمایید. با شماره تلفن                    
                       1 )800( 649 - 7570

تماس گرفته یا به 
نشانی اینترنتی               
 www.calphoneinfo.com
مراجعه کنید. این اقدام، به 
حمایت از افراد دیگر در 
برابر تعویض ناخواسته 

سرویس دهنده تلفن کمک 
خواهد نمود. اگر تعویض 
ناخواسته سرویس دهنده 

 CPUC تلفن را فورًا به
گزارش کنید، می توانید از 

پرداخت بخشی از هزینه 
ها جلوگیری نمایید. 

•

خود  خانواده  اعضای  از 
سئوال کنید که آیا محصول یا 
خدماتی که در صورتحساب 
سفارش  را  است  شده  ذکر 

داده اند یا خیر.
تلفنی  شرکت  با  بالفاصله، 
برای  را  صورتحساب  که 
شما ارسال کرده است تماس 
گرفته و هزینه مربوطه را 
بگذارید.  درمیان  آنها  با 
را  مسئله  مربوطه  شرکت 
بررسی نموده و ظرف 30 
روز نتیجه را به شما خواهد 

گفت. 
برای  نیستید  مجبور  شما 
خدماتی  یا  محصوالت 
پولی  اید  نداده  سفارش  که 
باید  اما  کنید.  پرداخت 
صورتحساب  مبلغ  مابقی 
این  غیر  در  بپردازید.  را 
است  ممکن  صورت، 
قطع  به  اقدام  تلفن  شرکت 

سرویس تلفن شما نماید. 
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افرادی  تمام  از  فهرستی 
موضوع  این  مورد  در  که 
با آنها صحبت کرده اید را 
نگهداری کنید. فهرست شما 
باید تاریخ ها، نام ها، شماره 
و  کارکنان،  شناسایی  های 
آنچه که هر شخص موافقت 
کرده است برای شما انجام 

دهد را شامل شود.   
اگر شرکت ها مشکل 

را حل نکردند، شکایت 
خود را به »کمیسیون 

خدمات عمومی شهری 
 )CPUC( »کالیفرنیا

تسلیم نمایید. با شماره تلفن                     
       1)800( 649 - 7570

تماس گرفته یا به 
www. نشانی اینترنتی

 calphoneinfo.com
مراجعه کنید. این اقدام، به 

حمایت از مصرف کنندگان 
دیگر در برابر هزینه های 

ناخواسته کمک خواهد 
نمود.

•

•



تعویض ناخواسته سرویس دهنده 
تلفن )اسلمینگ( و اعمال هزینه  
های ناخواسته )کرمینگ(

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

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« 
در  تلفن  اطالعات  خصوص  در  را   )Plain Talk Series(

اختیار شما قرار می دهم !

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

شماره 7570 - 649 )800(1 تماس بگیرید. 

Slamming and Cramming 

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

www.calphoneinfo.com

Plain Talk Series
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تعویض ناخواسته سرویس دهنده 
تلفن )اسلمینگ(، به معنای تغییر 
اجازه  بدون  تلفن  سرویس  دادن 

شما می باشد.

اعمال هزینه  های ناخواسته 
)کرمینگ( به معنای افزودن 

مواردی به صورتحساب تلفن 
 بدون اجازه شما می باشد.

Farsi, Feb. 2008


