
Tanungin ang lahat •	
na kasama ninyo 
sa bahay kung 
ipinalipat nila ang 
inyong kompanya 
ng telepono.

Makipag-alam sa •	
kompanyang pang-
lokal o sa mas gusto 
ninyong kompa-
nyang  pang-long 
distance upang 
ipaalam ang “slam”.  
Siguraduhin ninyo 
na hindi kayo sisin-
gilin sa pagbabalik 
sa inyong mas gus-
tong kompanya.    

Gumawa kayo ng •	
listahan ng mga ta-
ong kinausap ninyo 
tungkol nitong 
problema.  Ilista ang 
mga petsa, pan-
galan, “ID number” 
ng mga empleado, 
at anumang bagay 
na sinang-ayunan 

na gagawin para sa 
inyo.

Maghain ng •	
sumbong sa CPUC.  
Tawagan ang 
1(800) 649-7570, o 
pumunta sa www.
calphoneinfo.com.  
Makakatulong ito sa 
pag-sasanggalang  
sa mga ibang tao 
upang hindi sila ma-
slam.  Kung ipaalam 
agad ang “slam”sa 
CPUC, maaring 
maiwasan ang pag-
babayad ninyo 
ng ilan mang 
mga sin-
gil. 

Tanungin ng lahat •	
ng mga kasama 
ninyo sa bahay kung 
ipinagbilin nila ang 
mga produkto o 
serbisyo na nasa 
bayaran.

Makipag-alam agad •	
sa kompanya ng 
telepono na nag-
padala ng bayaran 
at tutulan ang singil.  
Magsisiyasat ang 
kompanya at sas-
abihin sa inyo ang 
kanilang makita sa 
loob ng 30 araw.

Hindi kailangan •	
bayaran ang mga 
produkto o serbisyo 
na hindi ninyo  ipi-
nagbilin.  Kailangan 
bayaran ninyo ang 
mga tamang singil.  
Kung hindi, maar-
ing putulin ng 
kompa-
nya 

ang inyong serbisyo 
sa telepono.

Gumawa kayo ng •	
listahan ng mga ta-
ong kinausap ninyo 
tungkol nitong 
problema.  Ilista ang 
mga petsa, pan-
galan, “ID number” 
ng mga empleado, 
at anumang bagay 
na sinang-ayunan 
na gagawin para sa 
inyo.

Kung hindi lulutasin •	
ng mga kompanya 
ang mga problema, 
maghain kayo ng 
sumbong sa CPUC.  
Tawagan ang 1 
(800) 649-7570, o 
pumunta sa www.
calphoneinfo.com.  
Makakatulong ito 

sa pag-sasang-
galang sa mga 

ibang tao para 
hindi sila ma-

cram.

Pakiusapan sa inyong •	
kompanya ng tele-
pono na pang-lokal 
na i-freeze ang inyong 
“account” upang 
mapigilan ang “slam-
ming”.  Tanungin din 
sa inyong kompanya 
ng telepono kung 
mayroon sila ng “bill 
blocking” na nakakat-
ulong sa pagpigil ng 
“cramming”.

Pakiusapan sa inyong •	
kompanya na itala 
kung sino ang may 
kapangyarihan 
makapagbabago ng 
inyong “account”.  

Basahin lahat bago •	
kayo pumirma.  Ang 
mga “sweepstake”, 
paligsahan, “postcard” 
at mga tsekeng ipi-
nadala sa inyo upang 
ideposito ay maaring 
iligaw kayo sa palitan 
ang serbisyo o paya-
gan ang mga singil.

Hindi kailangan na •	
makipag-usap kayo 
sa mga “telemarketer”, 
ngunit kung nais 
ninyo, hilingin na 
makipag-usap sa isa 
na marunung  mag-
salita ng inyong wika.  
Kahit na ganoon, 
pinakamabuting kayo 

mismo ang tumawag 
sa kompanya kung 
nais ninyong mag-
palit ng kompanya 
o magbilin ng mga 
serbisyo.

Huwag tawagan •	
ang mga numero 
na “toll-free”na hindi 
ninyo kilala.  Huwag 
magbigay ng pansa-
riling impormasyon sa 
sinumang tumawag 
sa inyo at magsabing 
ahente siya ng kom-
panya ng telepono.

Huwag sabihin “oo” •	
sa anumang sabihin 
ng “telemarketer” 
sa inyo kung ayaw 
ninyong magpalit ng 
kompanya.  Ang “oo” 
na iyan ay maaring 
irekord nila, at maar-
ing sabihin nilang 
pruweba  na kayo nga 
ay sumang-ayon sa 
kanila.  

Ipaalam agad sa •	
inyong kompanyang 
“wireless” na nawala 
o ninakaw ang “cell 
phone” upang had-
langan ang inyong 
serbisyo at walang 
gagamit nito at hindi 
lalaki ang inyong 
bayaran.  

“Slamming”
Upang makita kung na-slam kayo – pinalitan ang 
inyong kompanya sa telepono na wala kayong 
pahintulot – basahing mabuti ang inyong  bayaran 
sa telepono  bawat buwan.  Maaring magpapadala 
sa inyo ng bayaran ang bagong kompanya, o 
makikita sa inyong bayarang pang-lokal ang mga 
kanilang singil.

Siguraduhin ninyo na ang kompanyang pang-long 
distance na nasa inyong bayaran ay ang inyong 
pinili.  Upang masiguro ninyo na hindi pinalitan, 
tawagan ang 1(700) 555-4141 mula sa inyong 
telepono.  Sasabihin sa inyo ng “recording” ang 
pangalan ng inyong kompanya na pang-long 
distance sa ngayon.

Kung na-slam kayo, gawin ang mga hakbang na 
ito:

“Cramming”
Upang matuklasan kung kayo ay na-cram – siningil 
sa bayaran ng telepono ng mga bagay na hindi 
ninyo hiningi – basahing mabuti ang inyong ba-
yaran.  Hanapin ang mga singil para sa mga bagay 
na hindi ninyo ipinagbilin.

Maaring iba sa inyong kompanya ng telepono ang 
kompanya na sumingil sa inyo.

Kung na-cram kayo, gawin ang mga hakbang na ito:

Hadlangan ang “Slamming” at 
“Cramming”.
Upang mahadlangan ang “slamming” at “cramming,” 
gawin ang mga hakbang na ito:



“Slamming” at 
“Cramming”

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

PArA SA KArAGdAGAn IMPorMASyon PUMUnTA SA:

www.cpuc.ca.gov
www.fcc.gov
www.ftc.gov

Ako’y si “Keypad Kid” na naghahatid sa inyo 
ng 

“Plain Talk Series.”
Kung meron kayong di malutas na 
pagtatalo sa inyong kompanya ng 
telepono, maghain ng reklamo sa 
www.calphoneinfo.com o tumawag sa 
hotline ng CPUC sa 1(800) 649-7570

Slamming and Cramming

Tinatangkilik ng “California Public Utilities  
Commission” katulong ang mga  

kompanya ng telepono
at mga organisasyong pang-komunidad.

www.calphoneinfo.com

Plain Talk Series
 Tagalog, Feb. 2008
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Ang “slamming” ay ang 
pagpapalit ng inyong ser-
bisyo sa telepono na wala 
kayong pahintulot. 

Ang “Cramming” ay 
ang pagdadagdag ng 
mga bagay sa inyong 
bayaran sa telepono na 
wala kayong pahintulot.


