
معمواًل شما هر ماه یک صورتحساب دریافت می کنید. آن را در 
اولین فرصت ممکن پرداخت نمایید. می توانید صورتحساب خود را 

به روش های مختلفی پرداخت کنید:

توسط پست.

مستقیم  برداشت  کارت  با  اینترنت  از  استفاده  با  آنالین  به صورت 
)دبیت کارت( یا کارت اعتباری )کردیت کارت(.

بطور خودکار و مستقیم از حساب اعتباری یا بانکی خود.

مراجعه به یک فروشگاه مجاز که امکان پرداخت نقدی در آن وجود 
دارد. 

دهید،  می  انجام  خودکار  یا  اینترنتی  به صورت  را  پرداخت  اگر 
ممکن است صورتحساب چاپی توسط پست دریافت نکنید.

صورتحساب خود را هر ماه بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که 
فقط برای خدماتی که درخواست کرده اید برای شما صورتحساب 
تلفن معموال دارای اطالعات  صادر شده است. صورتحساب های 

زیر می باشند:
)یا  اشتراک  شماره  و  نشانی،  نام،  شما:  شخصی  اطالعات 

شماره تلفن(.
به  مربوط  های  پرداخت  و  مبالغ  از  صورتحساب  خالصه 
صورتحساب قبلی، مبلغ بدهی فعلی، و موعد مقرر پرداخت. 

اطالعات شرکت: این بخش به شما می گوید که در صورت 
خود،  های  سرویس  یا  صورتحساب  درباره  پرسشی  داشتن 

چگونه با شرکت تلفن تماس بگیرید. 
اطالعات CPUC و FCC: این بخش به شما می گوید که در 
صورت نیاز به کمک برای حل اختالف، چگونه با این سازمان 

ها تماس بگیرید. 
برنامه ها و سرویس ها: این بخش، سرویس های تلفن شما و 
بهای آنها را شرح می دهد. در این بخش، هزینه های مربوط 
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به تماس های تلفنی محلی، برون شهری و راه دور فهرست 
می شوند. در اینجا تمام تماس های برقرار شده، زمان تماس، 

مدت مکالمه، و هزینه برای هر تماس نشان داده می شود.
که  صورتی  در  دیگر:  های  شرکت  به  مربوط  های  هزینه 
های  سرویس  یا  دور  راه  های  تماس  برای  دیگری  شرکت 
صادر  صورتحساب  شما  برای  اینترنتی  دانلود  مانند  دیگر 
کرده باشد، بخش های دیگری برای هر شرکت صادرکننده 
صورتحساب خواهید داشت. هر بخش، نام شرکت صادرکننده 

صورتحساب و نحوه تماس با آن را نشان خواهد داد. 
برگه پرداخت: در صورتی که مبلغ پرداختی خود را پست می 

کنید، این برگه را همراه با چک خود ارسال نمایید.  

صورتحساب شما، هزینه های اضافی مانند موارد زیر را نیز نشان 
خواهد داد:

هزینه های راه اندازی: این هزینه ها، یک بار برای آغاز یا 
تغییر سرویس تلفن دریافت می شوند. 

اینها هزینه هایی  مالیات ها و عوارض اضافی:  دستمزدها، 
هستند که تمام شرکت های تلفن دریافت می کنند. یک هزینه، 
 Federal( »که اغلب با عنوان »هزینه خط مشترک فدرال
Subscriber Line Charge( نامیده می شود، به پرداخت 

جهت شبکه تلفن کمک می کند.
برای  ای  هزینه  معمواًل  تلفن  های  شرکت  تلفن:  راهنمای 
دریافت   )”411“( تلفن  راهنمای  از  ها  تلفن  شماره  دریافت 

می کنند.  
هزینه های کارت تلفن: بعضی از شرکت های تلفن، کارت 
تلفن  یک  از  تماس  برقراری  جهت  را  خودشان  تلفن  های 
این  کنند.  می  صادر  شما  برای  دیگر  های  تلفن  یا  عمومی 
هزینه ها در صورتحساب شما منعکس خواهند شد و ممکن 
است نسبت به برقراری تماس مستقیم از تلفن منزل خودتان، 

گران تر تمام شوند. 
هزینه های دقیقه اضافی: اگر سرویس محدود در تلفن ثابت یا 
همراه خود داشته باشید، صورتحساب مربوطه هرگونه هزینه 

مربوط به فراتر رفتن از مقدار مجاز را نشان خواهد داد.  
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می  ارائه  زیر  موارد  مانند  پیشنهاداتی  اغلب  تلفن،  های  شرکت 
دهند:

های  سرویس  ها،  شرکت  از  بعضی  پیشنهادی:  های  بسته 
به  را  اینترنت  و  متنی  پیام  ارسال  کابل،  تلفن،  مانند  مختلفی 
عنوان بخشی از یک بسته پیشنهادی به فروش می رسانند. در 
صورتی که به تمام این سرویس ها نیاز داشته باشید، این کار 
می تواند معامله خوبی باشد. در غیر این صورت، شاید بهتر 
باشد سرویس های کمتری را با بهای معمولی آنها خریداری 

نمایید.  
محلی،  ثابت  تلفن  های  شرکت  اصلی:  سرویس  های  گزینه 

معموال دو گزینه در اختیار شما قرار می دهند:
1. تعداد تماس های نامحدود رایگان در یک منطقه محلی به 

ازای یک نرخ ثابت ماهیانه.
2. میزان محدودی از تماس های رایگان محلی با قیمت پایین 
تعیین شده  از سقف  که  اضافی در صورتی  دریافت هزینه  و 
فراتر روید. اگر تماس های تلفنی زیادی در ماه ندارید، این نوع 

سرویس باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود..    
بسیاری از شرکت های تلفن همراه، سرویسی ارائه می دهند 
که در آن، مبلغی را از قبل پرداخت می کنید و زمانی که تعداد 
دقایق مکالمه شما به پایان رسید، اعتبار بیشتری خریداری می 
نمایید. در این نوع طرح ها، ممکن است صورتحساب ماهیانه 

وجود نداشته و یا صورتحساب شما ساده تر باشد. 
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مقرر صورتحساب   موعد  تا  را  خود 
پرداخت کنید. در صورت 
هزینه  اعمال  احتمال  تاخیر، 
شدن  قطع  یا  دیرکرد  های 
تنها  دارد.  وجود  شما  تلفن 
به  مربوط  مبلغ  پرداخت  با 
سرویس اصلی خط تلفن، می 
توانید از قطع شدن تلفن ثابت 

منزل خود جلوگیری کنید.. 



Farsi, Feb. 2008


